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আমরা বড় লোক, তাহাতে আর সম্টে 

ঠিক না? ভাঁল করিয়। আপন আপন মন বৃবিয়া দেখুন *দেখি ; 

কত লোক বলিবেন, “ঠিক কথা ত।” আমিও তষ্ট্রাই বু, 

যে আমর! বড় লোক বটে। আমরা আর্ধ্যসন্তান, তাঁহক্র উপর 

এক্ষণে নানা বিদ্যা বিশারদ। জর্ধদেশীয় জনগণের আচার 
বাবহাঁবে দোষাঁহোৌপকারী বুদ্ধি গ্রথরা। এত মহত্ব সত্তেও, কে 

আঁমাদেল বড়লোক না বপিবে ৪ অমাদের কি নাই 2 ঘেগ 

আছে, ভন্দ আছে, ভেশাতিয আছে, দর্শন আছে, বিদ্যা আছে 

বুদ্ধি আছে, কুটতর্ক অ।ছে, বাতা কিছু ইউরোপ ব' আমেরিক 

খগ্ল নবাবিস্কুত দেখিণা 'পস্মিত বাস্তর্তিত হইতেছ, সকলই 

অ.নাদের দেশে পুর্বে ভিল বলিরা গৌর করিয়। থাকি। যথার্থ 

গাঁকুক বাঁ ন। থাকুক, থাকার প্রমাণ সম্বন্ধে দ্ুই একটা সাক্ষ্যও 

অন্ততঃ দেওয়াইতে পারি, তবে আর নাই ক্রিঃ এতুততৈন, 

ম্যালেরিয়। আছে, ওলাউঠ! আঁঙ্গে, আরও কত প্রকার আছে) 

এক কথায়, সবই আছে, নাই কেবল অন্ন বস্ত্র। কোঁনও অভাবই 

নাউ, £কবল অন্নবন্ত্রের অভাব । ডি যে দেশে প্রচুর পরিমাণে 

উৎপন্ন হয় না বা হইত ন), প্ীমন নহে, তবে অম্রমাদের নাই । 

'্মনন্তরত্র প্রসবনী ভারতে স্থাকিয়ত আমরা দরিদ্র ! প্রচুর 
শন্তশালিনী ভারত-সস্তান অক্সাভাবে শীর্ণ! শিল্প, কষ, বাণিজাদিবর 

'স্থুকর ভারত ভূমিতে ধাস করিরা। আমরা উপবধী ও"উলঙ্গ। 
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»কেনঃ আমাদের এছুর্দশীর মূল হেতু কি? সকলে এক 
বাক্যে ঝ্রিয়। উঠিবেন, যে বিদেশীয় রাজ। বলিয়া আমাদের 

এ ছুর্দশ| | £ ভাল, তাঁই যেন হইল; কিন্তু, এই যে প্রায় সহস্র 
বদর হইতে আমর! বিদেশীয়ের পদে লুণ্ঠিত হইতেছি, তাহার 

কি কোন গড় কারণ নাই £ পৃথিবীতে এত জাতি সত্বে আমরাই 

যে এতদিন ধায় হীনত্ব স্বীকার করিতেছি, বছকাল ধরিয়া 

পু স্ব জাঙ্তি অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া এখনই যে এমঙ 

হইয়াছি, তাহার গুড় কাঁরণ কি কিছুই নাই? অবশ্ঠই আছে। 
কিন্তু সেই কারণ কে অনুসন্ধান কুরে£ যাহার যাহ] মনে 

আসে, সে তাহাই বলিয়। নিশ্চিন্ত থাকে। একটু ৪৪ হইয়! 
ভাবিয়া দেখায় ক্ষতি কি £ 

« স্বকন্ধন ফলভুক্ পুমান্” সকলেই নিঞ্জ নিঞ্জ কর্মফল ভোগ 

করিয়া থাকে । একথা! ব্যক্তি বিশেষে যেমন প্রধুজ্য, জাতি 
বিশেষেপ্ড কেন না তেমনই হইবে যদি একথা ন1স্বীকার 

কর, তবে জগদীশ্বরের* প্রতি পক্ষপাতাদি দোষারোপ কর! 
হয়। ধীহার! জগদীশ্বর মানেন না, তীহার্দিগের জন্ত এ প্রবন্ধ 

লিখ্বার প্রয়্েজেন নাই। সে কথা, বোধ হয়, কাহাকেও 
বুঝাইর্ত হইবে না। বাহার! জগদীশ্বরের অস্তিত্ব, পক্ষপাত-শূন্যত্ব 
এবং সর্বজ্ত্বাদি শ্বীকার করেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাস। করি, 

ঘে এবিষয়ে কি তাহার কোনও ক্ষমতা নাই? যদি থাকে, 

তবে কেন আমাদের এত দিন এত ক্লেশ দিতেছেন, কেন 

আমাদের প্রতি ফিরিক্স চাহির়াও চাহিতেছেন না? ' তিনি 

কোন্ দোষে একের প্রতি নির্দয় এবং কোন্ গুণে অপরের 

গ্রাতি সর্দয়? ঞ্যখন আমর! ইংরাছের প্রতি দোষ।রোপ করি, 
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তখন ত একবারও মনে করি না, যে ইংরাজকে€ তিনিই 

আমাদের উপর রাজ। করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় যাহ! 

হয় হউক, কিন্তু ভীহার বিবেচনায় ত দেখিতেছি, যে ইংরেজ 

আমাদের উপর প্রতুত্ব করিবার যোগ্য এবং আমরা তাহার 
দাসত্ব করিবার উপযুক্ত। একথা মনে ক্ষরাজ অনেকের 

মন্্মভেদী কষ্ট উপস্থিত হইবে, কিন্তু কি করা যায়, বিধাতার ত 

&ইরূপ ইচ্ছা দেখিতেছি, নচেৎ কখনই এরূপ হইত না! 

ভাই! ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়! মনের সহিত বলিতেছি, শুকবার 

ভাল ফরির। বিবেচনা করিয়। দেখ দেখি। 

যেমন আপনার দোষ দর্শন করতঃ সংশোধন. করিবার 

চেষ্টা করা, নিজের উন্নতির উপার এবং গৌরবের বিষয়, তেমনই 

জাতীয় দোষ দর্শন ফিরতঃ সংশোধনের চেষ্টা করাতেও জাতীয় 

উন্নতি ছয় ও গৌরব বৃদ্ধি পায়। আমি কোনও মহৎ দোষে 

দোধী হইলে, তাহার ফলভোগ আমাকেই করিতে হইবে, অথচ 

অপরের নিকট নিন্দীভাঁজন ব' দ্বণার্ হইব। আর সেই দোষ 

নিজে দেখিয়! সংশোধন করিতে পাঁরিলে, নিজেই সুখী হইব, 

তৎসঙ্গে অপন্রেরও শ্রদ্ধাম্পদ হইব। *ইহাই সাংসারিক লিল্মম। 
ধদ্দি অপরে আমার দোষ দেখাইয়! দেয়, তাহ। হইলেও তত্প্রতি 

বিরক্তি প্রকাশ করা মূর্থের কাধ্য। বরং,সেই বিষয়ু পর্য্যালোচন! 
করতঃ, যাহাতে দোষ হইতে মুক্ত. হইতে পারি, তাহার চেষ্টা 
করাই বুদ্ধিমানের কাঁধ্য। * মযয যেত্রাস্ত হইকেনা, জান কথা 

কি আছে? সংস্কারগত, এঅথব আপাততঃ সুখকর শ্বরূপে 

প্রতীয়মান দৌষ পরিহার কর কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই,কিন্ত সে 
ক্র যে সহ করিতে পধাউসথ ভাব আনম লিক ও 
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০ জাতীয় দোষও ব্যক্তিগত দোষের ন্যায় সঙ্গ, সুবিধা, সংক্কার, 

অনুকরণ-প্রিয়তা, অপরিণাম দশিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার 

প্রভৃতি করিণে জুন্মিরা, ক্রমে অভান্ত হইর! খায় ; আর সহজে 

অহা ত্যাগ কর! যায় না। নিতান্ত বিষনয় পরিণাম দর্শন 

অথব। রাজশাসর ব্যতীত মে দোঁষ বাঁয়ও না। তাহাতে ও 

'কত গোলযোগ, সাধারণের কত বিরক্তি প্রকাশ, এমন ক্ষি 

সয়ে সমৃন্ধে রাষ্ট্র বিপ্লব, সমাজ বিপ্লব, প্রভৃতি উপস্থিত হয়। ' 

তাঁছার প্রধান কারণ এই, যে ধাহাঁরা জাতিগত দোষ দর্শনে 

সক্ষম, এবং স্বার্থ ত্যাগ করতঃ তৎপরিহারে অগ্রসর, এরূপ 

প্রতিভাশালী উদার প্রকৃতি লোক সংসারে কয়জন? সাধারণে 

সংস্কারগত দোষ বা স্বার্থ সহজে কেগ ভ্যাগ করিতে ণচাহিবে £ 
তাহারা কি বুঝিয়াই ,বা ত্যাগ করিলে? যদি তেমন কোন 

প্রতিভাশালী লোক জন্মাইগা তাহ! দেখাইয়া! সাধারণকে মাতাইয়া 

তুলিতে পাঁবেন, তবে অনেক পরিমাঁণে শীন্র কাধ্য সম্পন্ন হয় 

“বটে, কিন্তু অনেক সময় তাহ] ঘটে না। 
আমাদের দেশের অবস্থা এক্ষণে শোঁচনীয়। এ কা 

প্রচিবাদ, বোঁধ হয়, কেন শিক্ষিত ব্যক্তি করিজ্েন না। আমরা 

পরাধীন জাতি বলিয়াই ফে আমাদের অবস্থা শোচনীয় বলিতেছি, 

তাহা! নহে। কেবল পরাধীনতা, বিশে শোকের কারণ নহে। 

কিন্ত সেই পরাধীনতার আনুসঙ্গিক বা অনা কারণ সমুদ্ুূত যে 

জান্তীব, হীনাবস্থা বা ক্লেশ, তাহ। আবহ শোচনীর। আমাদের 

দেশের সেই শোচনীয় ত্মবস্থ উপস্থিত হইয়াছে, এবং বোধ হয়, 

ক্রেমে বুদ্ধি পাইতেছে। 
একবার জ্রশের দিকে চাহিয়া দেখুন। দেখিবেন, কু 
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£লাঁকের ঘরে অর নাই ! দেশের স্বাস্থ্য কি ছিল কি হইয়াছে! 
পুলাকের মনের ন্দূর্ভি কোথায় যাইতেছে! একে একে ধীকলকে 

্জজ্ঞানা কর, অকপটে মনের ভাব প্রকাশ করিয়। স্লিভে বল, 

দেখ, মধ্যশ্রেণীর লোকের মধ্যে শতকরা কয় জনের মনে 

ুথ আছে £ কয়টি পরিবার যথার্থ সুখ শাস্তি ভোগ করিতেচ্ছে ? 

একবার অপরাপর জাতি নকলের প্রতি চাহিয়দেখ, এমন কি, 

'অসভ্য জাতির প্রতিও দৃষ্টিপাত কর, আর আপনাদের অবস্থা! 

দেখ, দেখিবে তাহার! কি, আর আমর] কি? দেখিয়! হা 

বিদীর্ণ হইবে; বিষার্দে অবসন্ন হইয়া মনে করিবে, আমাদের 

যৃঙ্যই শ্রেরঃ। বাস্তবিক স্ৃত্ুই শ্রেয়ঃ। 

কিন্তু কেন যে আমরা এত অবসন্্র হইতেছি, তাঁহার কাঁরণ 

অনুসন্ধান করিয়। দেখিলে হয় নাঃ অনেকে মনে করেন, 

একমাত্র পরধধীনতাই ইহার কারণ। ভাঁল, যদি তাহণই হয়, তবে 
আমর। জগদীশ্বরের নিকট ১গুরু দণ্ডে দণ্ডিত কেন? অপরাধ 

ভিন্ন জগদীশ্বরের কাছে দণ্ড হয় না। অন্যে যাহা বলেন 

বলুন, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, তাহার রাজ্যে অবিচার নাই। 

তিনি একজনকে বড় এবং চির স্থথী, আর অপরকে ছোট এবং 

আজন্ম ছুঃখী, বিনাদোষে কথনই করেন না। তাহাতে পক্ষ গাত 

দোঁষ অথবা অজ্ঞানতাদি আরোপ করা, নাস্তিকের ষার্য্য। যাহার 

অন্ততঃ কিছু মাত্র জগদীশ্বরে আস্থা আছে, তান্তাকে অবশ্যই 

শ্বীকশর করিতে হইবে, যে লোকে" স্বীয়কর্ধ্ুদারে স্থথ ছঃখ 
ভোগ করে। বাহার! ঈশ্বরপর্ণ্বণ তাহারা একবার চ্হিরচিত্তে 

বিবেচনা বা বিচার করিয়& দেখুন, যে ধাহাকে দয়ার সাঁগঞ্র 
ঝুলিয়! জানি, প্রতিপদ্ধে ধাহার ক্কপার আমর! রফ্ষিত, যে 
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বস্ত আঁগাঁদের যত প্রয়োজনীয়, সেই বস্তু যিনি তত সুলভ 
করিয়া! দিয়াছেন, তিনি কি অনর্থক আমাদের যন্ত্রণা দ্িতেছেন $ 

এক জাক্তি তাহার এমন প্রিয় কিসে হইল, যে নিয়ত স্থ 
শৃচ্ছন্দত৷ ভোগ করিতেছে, আর আমর যন্ত্রণার উপর যন্ত্র 
ভেণগ করিয়া অবসন্ন হইতেছি? 

অস্ত 'আন্দীদের গুরুতর অপরাধ আছে। অপরাধের 

দণ্ড এব গুণের পুরস্কার তাহার রাজ্যের নিত্যসিদ্ধ নিরমণ 

আঁ্মাদের নিকট যে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিরাছে, তাহ! 

কেমন করিয়া বলি, এবং কেনই বা বলি? আমর! কি 
দোষে দোষী, তাহ! অনুসন্ধান করির। দেখি না কেন? যদি 

না দেখিতে পাই, তথন্গ যে বাহ ইচ্ছা বলিতে পারি, মার বদি 

দেখিতে পাই, এবং তাহা ষথার্থ হয়, তবে ত সমস্ত গোলযোগ 
ঠমটিয়। গেল। 

এই জাতীয় অপরাঁধ প্রদর্শনে, তুমি আমি সকলেই অধি- 

কারী। অপর বিদেশীয় লোকেই ব! নহে কেন? তবে, তাহ! 

কিছু লজ্জাকর। কিন্তু আমাদের যে কষ্ট, তাহাতে আর লঙ্জ! 

স্থান পায় না। যে কেহ অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের চক্ষু 

ফুটাঁইয়!, দিয়া, তক্লিবাঁরণোঁপায় বলিয়া! দিলে, কৃতার্থ হওয়! 

এবং পরম অনুগৃহীত মনে রা উচিত বোধ করি। কিন্ত 
"আমর! সেথ্াতুর লোক নহি, তাঁহা৷ হইলে আর ভাবন। কি? 
লোকে আমাত্ের *উপকারার্চ আগিলে, তাহাকে নিন্দুক 
'বলিক়্ “মারিতে যাইব। ভাগ্যে আমাদের মারিবার, ক্ষমত। 

তাই! 
সেও ত দুরের কথা! কেই বা অনুগ্রহ করিয়া, আনাছে 
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জন্য সে পরিশ্রম করিবে 2 আমাদের সমাজ, আচার, ব্যবহার, 

পর্ধ্যটালৌচনা করিয়া, কে বলিয়! দিবে, যে তোঁমাঁদের এই এই 

দোষ। অবশ্য, ভিন্নজাতীয় লোক আমাদের গ্জপেক্ষা শীত 

আমাদের দোষ দেখিতে পাইবেন সন্দেহ নাই, কারণ, আমরা, ষে 
দোষে অভ্যস্ত, আমর! যাহ দোঁষ কি গুণ বলিয়। বুঝিতে পারিনা, 

তাহা! অন্যের চক্ষে সহজেই বিরূপ বোধ হইতে' পারে। কিন্ত 

একে সে পরিশ্রম বা অনুগ্রহ করিতেছে £ করিলেওঠ"আমরা এ সে 

অনুগ্রহ প্রার্থা নহি, কারণ, পুর্বেই বলিয়াছি, আমরা বিড় লেৌঁক। 

আমাদের মনে আধ্য সম্তানাদি বলিয়া যে গৌরব আছে, তাহাই 

যথেষ্ট সে গৌরব করিতে কুন্তিত, লজ্জিত হওয়। দূরে থাকুক, 

আমরা, তাহাকে মহত্ব মনে করি।' যদি কোন মহত বংশীয় 

ব্যক্তি দুরবস্থা পড়িয় হীনত্ব প্রাপ্ত হন, তবে তিনি আত্মপরিচয় 

গোপন করিতে সাধ্যমতে যত্ব করেন; ইতরের ন্যাপ, হীন 

বৃত্তিস্থ থাকিরা' পুর্ব গৌধ্ববের পরিচয় দিরা, মুঢ়ুত? প্রকাশ 

করেন না। পরে, যখন সে গৌরবের নামমাত্রও থাকে না 

তখন, সেই বংশের পুরুষ-পরম্পরা, পুর্ব মহত্বের পরিচয় দিয়! 

লোকের নিকট গৌরবান্বিত হুইব মনে করে। আমাদেরও 

তদ্রপ ঘটয়াছে। আমর! যত অবনত হইতেছি, তত « ামর। 

আধ্যবংণীয়, আমরা আধ্যবংশীয়” বলিয়। তারস্বরে চীৎকার 

করিতিছি। আর কত দিন এ চীৎকার চলিবে & কখনও কি 

কার্যে আর্যবংশের পরিচন্প দ্দিবার শক্তি'জগর্দীতুর দিবেন ন। 

কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়াছে! এখন আমাদিগের 

জাতীর দৌষ সংস্কার করা আবগ্তক হইয়াছে। আমাদিগেঁর 

হয দোষের জন্য আমর! অনেক কার্যের অন্ুপযুক্ত*্সে দোষ * 
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দুর করিয়া যাহাতে যোগ্যতা লাভ করি, তাহা অগ্র্রে 
কর্তব্য। প্রথমে উপযুক্ত হইয়া, পরে প্রার্থী হওয়! উচিত, এই 

বিদেশীয় প্রব্তুদ বাক্য নিতান্ত সত্য। নচেৎ বিড়ম্বন! মাত্র হয়। 

আমর! কিকি দোষে কোন্ কোন্ কার্ধ্যের অযোগ্য হইয়। 
পড়িমাছি বা পড়িতেছি, অগ্রে তাহারই পর্যালোচনা করা 

আবশ্তক। ইহা “গুরুতর কার্য্য সন্দেহ নাই, ইহাতে পদে পদে 

ভ্রান্ত হুইন্তার সম্ভাবনা । তবে, পূর্বাপর জাতীয় অবস্থ! 
পর্যালোচনা করিয়া, তাহার সহিত ভিন্ন ভিন্ন জাতির নিয়ম ও 

অবস্থার ু লন। করিয়া, বিশেষ শান্তচিত্তে বিচার করিলে, অনেক 
দূর কৃতকাধ্য হুইবার সম্ভাবনা আছে। নচেৎ, আমাঁদের সব 
ভাল, বা আমাদের সব মন্দ, এরূপ একটা ধারণা করিয়! লইয়া, 

'তদ্বিরুদ্ধে কেহ কোন কথ! কহিলে, ততপ্র(ত খড়গহস্ত হওয়ায়, 

(কোনও ফলই নাই। যদি এক জনের বিবেচনার দোষ বা ভ্রম হয়, 

অপরে "শান্ত ও নিরপেক্ষ ভাবে প্রষাণাদি প্রয়োগ দ্বারা বিচার 

করতঃ, যাহ! বিচক্ষণ বিজ্ঞগণের যথার্থ বলিয়া বোধ হইবে, এবং 

তৎসংশোধনের পক্ষে যে উপায় অবলম্বন কর! তাঁদৃশ লোকের 

অভিমত বোধ হুইবে, সকলে ব্যক্তিগত কষ্ট বা সামান্য 

অন্তুিধা বা ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সেই উপায় অবলম্বন 

করিলে, কেনমা আমাদেরও জাতীয় উন্নতি হইবে? কেবল 

চীৎকাঁরে, অগ্রৰ1! আমরা উচ্চবংসমুদ্তুত বলিয়! পরিচয় প্রদানে, 

বর্তমান কষ্ট দূর "হয় ন্। 

আমর! ফাহা ছিলাম, তাহ! আর নহি কেন তাহ! দেখ, 

গর্বের আচার ব্যবহারের সধ্ত্তি বর্তমান আচার ব্যব- 

হীরের ছুলন1, করিতে হয়, কর) দেশ, কাল, পাত্র-ভেদে 
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আবস্তকীয় পরিবর্তন করিতে হয়, কর; বিদেশীয়ের নিকট কিছু 

শিখিবার থাকে, শিক্ষা) কর? দেখিবে, তোমাদের অবস্থারও 
পরিবর্তন হয় কি না? দেখিবে, তোমাঁদের উন্নন্তির পক্ষে 

ভগবান্ সহায় হনকি নাঃ নচেৎ কোন্ শাস্ত্রে কে কোথাক্প 

আমাদের বর্তমান সুবিধার পোষক কয়েকটি শ্লোক লিখি! 

গিয়াছেন, অথবা অপরে প্রক্ষিপ্ত শ্লেকাদির দ্বারা আপ মত 

সক্ঈর্থন করিয়া! গিরাছেন, সেই লকল জাতীয় অধঃপত্তনু কারক 

বচন সংগ্রহ করতঃ চীৎকার করিয়! দেশ ফাটাইব? চিক্লপরি- 

বর্ভনশীল প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ দাড়াইয়ী পরিবর্তনের 

নামে উচ্চৈঃস্বরে আকাশ বিদীর্ণ করিব; আমরা সর্বগুণান্বিত 

স্থির করিরা, বিদেশী গুণগ্রহণ নিত্যান্ত বিমুখ থাকিব, 

অথচ বিদেশীয় সংস্পর্শে অজ্ঞাতসারে তাহাদের দোধ, জাতি 

মধ্যে প্রবেশ করিলে, তত্প্রতি লক্ষ্য করিব নঠ 'অথব! লক্ষ্য 

করিয়াও প্রতিকার করিতে অক্ষম বুঝিয়া নিরস্ত থাকিব, এরূপ 

করিলে অধঃপতন হুইবেই হইবে । এবং সেই অধঃপতনের 

যে সকল বিষময় ফল, তাহ।ও ভোগ করিতেই হইবে। 

এস্থলে, আমাদের একটি দোষের কণা প্রথমেই উল্লেখ রা 

আবশ্ঠক, যাহা থাকিলে আমরা কিছুতেই কোন কার্যে কৃতকাঁধ্য 

হইতে পারিব না। দোষটা বিষম গুরুতর, এবং বর্তমান 
অবস্থায় সে দোষের সংশোধন হওয়াও নিতাস্ত ছুন্ধত। অথচ 

তত্প্রতিকার করা সর্বতোচ্ভার্টব আবশ্যক হইয়$ছে। ও নতুবা 

সকল শ্রমই পওড হইবে। 

সে দোষ এই, যে আমরা এখনও কোন কাধ্য এক হইয়া, 
বঙ্গরতে পারি না বা শিখি নাই ৭ 
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এ. এই দোষটি ভাল করিয়া বুঝাইতে গেলে, বিদেশীয় রীতির 
উল্লেখ করা আবশ্াক। পাশ্চাত্য সত্যজাতির একটি রীতি 

আছে, যে কোনও বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, যথোপযুক্ত 
সভায় তত্প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হয়। যদি প্রস্তাব সভাস্থ 
সকলের অভিমুত হয়, ভালই) কিন্তু ফোন্ কাধে কোন 
দেশ কোন্ বিষয় সর্ধবাদী সম্মত হইয়াছে £ অবস্থা ব 

প্রক্কতি"ভেদে মত ভেদ, সর্বদাই হুইয়। থাকে। এরাপ 
অবস্থায়, পাশ্চাত্য সভা সকল সভ্যগণের মতামত গ্রহণ করেন। 
যাহা! অধিকাঙশ সভ্যের অনুমোদিত হয়) ভাল হউক ব। মক্র 
হউক, সমস্ত সভ্যগণ তন্দণ্ডে তাহা স্বীকার করিয়া! লইবেন, এবং 
অকাতরে তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। যদি কার্ধ্য নিভাস্ত গর্হিত 

হয়, পরে সেই সভার দ্বারাই তৎসংশোধনের চেষ্টা হইবে, 

কিন্তু যখন যাহা সভায় সিদ্ধান্ত হইবে, তরদনুষ্ঠানে কেহ পরাঙ সুখ 

হইবেন না। তাহাতে পরাঁডসুখ হওয়া, তাহারা নিতাস্ত 

হীনতাঁর পরিচয় প্রদান কর। মনে করেন। 

আমরাও এক্ষণে দেখ! দেখি সন্ভা! করিতে শিখিয়াছি বটে, 

কিন্তু তাহার কার্য্য কি প্রণালীতে হইয়া থাকে? অবশ্য, যে 
সকল সভায় রাজকীয় সংশ্রব আছে, মে সকল সভার কথ 
বলিতেছি ন1; সে সকল পাশ্চাত্য প্রপালীতেই হুইয়। থাকে । 

কিন্ত যে সকল সভা কেবল দেশয়ের ঘ্বার! পরিচালিত, এরূপ 

অনেকানেক ক্ষুত্র ও বৃহৎ সভা” মধ্যে মধ্যে জন্মে ও প্রায়ই সঙ্কে 
সঙ্গে বিলুগ্ত হয়। “অনেক সময় কোনও বিশেষ কার্যযবশতঃও 

তা সংগঠিত... হয়। তথায়, বদি কোন প্রস্তাব কেহ উশ্বাপন 
করেন, | এবং “তাহাতে -মতন্ডেদের গুরুতর কারণ থাকে, তে 
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সে সভা রক্ষা হওয়া দায়। যদি প্রস্তাব অগ্রাহে হয়, 

বি প্রস্তাবকারীগণ, এবং গ্রাহা হইলে আপত্তিকারীগণ, 

ঠার সহিত সংশ্রব তখনই ত্যাগ করিবেন। কেবল তাহাই 

চু, যাহাতে সভাটি উঠিয়া যায়, অথবা কার্ধা বিশেষের জনা? 
টুল, তৎপক্ষে ব্যাঘাত হয়, সে চেষ্টা বিধিম্মতে করিবেন। 
কল্পিত কথা নহে। অনেক গুলি প্রকৃত ছটন। দেখিয়া 
কের এইরূপ ধারণা। বোধ হয়, কেহই এবথা স্বীকার 

টন না। 
পক্ষান্তরে, আমেরিকা হইতে প্রত্যাঠীত কোন বিশ্বস্ত 

লোকের সুখে শুনাগেল, যে একটি চিকিৎসা সমিতির প্রধান 

প্রধান লেক, কোঁন এক প্রস্তাব করেনা সভা! বাহাদের দ্বার! 
অনুষ্ঠিত, ধাহাঁদ্দের ব্যস্ত পরিচালিত, এরূপ বিজ্ঞ কয়েক জন 

চিকিৎসক সেই প্রস্তাব করেন। সভার নামে মাত্র সভ্য নৃতন 
চিকিৎসক সম্প্রদায় তাহার" বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করৈন। 

তাহাদের সংখ্যা বিস্তর, এই পর্যন্ত তাহাদের প্রাধান্য; নচেৎ 

তাহারা কেছই নহেন, এবং তাহাদের আপভিও যুক্তিযুক্ত ছিল 
না অথচ তাহারা জয়ী হুইলেন।: প্রধানের! তাহুদের 
আপত্তি স্বীকার করিয়া নিজ নিজ অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া 
অক্ষুপ্নচিত্তে পূর্ব্ববৎ কার্ধা করিতে লাগিলেন। বঘুন দেখি, 

আমাদের দেশ হুইলে কি হয়? বীহার! সভার অস্থি ও মক্জা, 
বিশেষতঃ বড় লোক, তাহার্দের কর্তৃক নিশ্চয়ই অপুর পক্ষ 
অপমানিত হইয়া, নূতন এক সুভ ্থাপনের,চেষ্ট। করেন। কেবল 
[এই একটি ঘটনা নহে, সর্ব এই নিষ্বমে কার্ধ্য হয়। ক্সামেরিকাঁ, 
ঘণ্ডের স্ত্রীলোকদিগের  মভাতেও. অবিকল ধরণ নিষ্বমে ক্ষার্ডট 
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হুয়া থকে । সে সকল অতি অদ্ভুত কাহিনী। তাই বলি, যে 
যদি আমরা এক যোগে কোনও কার্য্য না করিতে পারি, যদি 

সাধারণের! অভিমতের বিরুদ্ধে আত্মমত হইলে, তাহাকে 

বিসজ্জন দিতে না পারি, তবে আর জাতীয়ত্ব কোথায় থাকে? এক 

পবিবারের মধ্যে সকলে মিলিয়। সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে হইলে, 

যেয়র প্রধানের স্বার্থত্যাগ, পক্ষপাতশূন্যতা, সহিষ্ণু হা,নিতাস্ত 

আনুলত্ত না হইলে-_পাঁধারণের অভিমতের অনুমোদন, অর্থচ 

অপঙ্গত বাবহারের দমন প্রভৃতি বিচক্ষণতা; এবং অধীনস্থ 

পরিবারবর্দের, নির্বিক্গরে প্রধানের আঁজ্ঞাপালন, পরস্পরের প্রতি 

সমভাব এবং কলহ ত্যাগ প্রভৃতি সদ্গুণের প্রয়োক্ধন, সমাজ 

স্শৃঙ্খলে রাখিতে গেলেও অবি্ষল প্রর্ধপ প্রধানের স্বার্থ ভ্যাগাঁদি, 
এবং অধীনস্থদ্দিগকে বশ্যতা স্বীকার, আঁজ্ঞাপালন প্রভৃতি 

স্দ্গুণঘুক্ত হওয়! আবগ্তক। সভাগ্রভৃতিত্ে অধিকাংশের মত 

প্রধানের গ্রাহ্থ এবং অপরাপর সঁকলের, প্রধানের আজ্ঞাবর্তী 

হওয়া উচিত । 

সাধারণ তন্থই হউক, আর রাঁজ শাসন ততই হউক, 
পৃথিবীর যাঁবদীয় রাজ্য৪ এই নিয়মে শাসিত হইয়া থাকে। 
উহার ব্যতিক্রুমে রাজ্য অরাজক, রাষ্্ীবিপ্লব প্রভৃতি উপস্থিত 
হয়। আমাদের পমাঁজে এই বিপ্লৰ নিশ্চয়ই উপস্থিত। 

আমরা শবদেশীয়দিগের গুণে অন্ধ থাকিয়া, প্রায় "দোষ 
দেখিয়া থাকি হতরাং, এমকগ বিদেশীয়ের গুণ বর্ণন। স্থলে 

বলিতে হয়, মে আমর জাতীয় উন্নতির জন্য, জাতীয় দোষ 

দৃর্শনেই অধিকারী । বিদেশীয়ের হত দোষ খ্বকিলেষড 
ক্আমাদের তাহ! দর্শাইনাহ, প্রজোগর, কি? সেদোষ আবাদের 
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মধো প্রবেশ না করিলেই হইল। অবশ্ত, অপর কর্তৃঞ্ 
আমাদের অনিষ্ট হইলে, তন্নিবারণ চেষ্টা শ্বাভাবিক এবং 

কর্তব্য, কিন্তু বিদ্েশীয়দের গুণে অন্ধ থাকিয়া! তাহাঁদের ছিদ্র 
অন্বেষণ করা যেমন হীনত্বের পরিচায়ক ও অধঃপতনের মূল; 
বোধ হয়, জাতীয় দোষে অন্ধ থাঁকিয়। গুণকীত্বনে রত থাকাও 

তদ্রপ। 

* গ্রক্ষণে দেখ! যাউক, আমাদের আর আর মহৎ নৌ কি ? 

আঁমব! প্রভৃত্বের গৌরব রক্ষা করিতে পারিনা, এবং ্াহাঁর 
যথোপযুক্ত ব্যবহারও জানি না। বোধ হয়, সেই জন্যই জগদীশ্বব 

আমাদিগকে প্ররুত প্রস্তাবে প্রভূত্ব দেন নাই। ধাহার কিছু 

প্রভূত্ব জন্সিযাঁছে, প্রীয়ই দেখা নায় 'তিনি স্বেচ্ছাচারী হইব। 

ভঠিয়াছেন, এবং ক্রমে স্বার্থপরতাদি দোষে তাহার যথেষ্ট 

অআপব্যবহণর করিয়! থাকেন । 

গ্রকট! কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, কিছু দিন পুর্বে 
ধদেশের জমীদ্বারের! প্রজার প্রতি কিবপ ব্যবহার করিতেন ৪ 

প্রজার জরু গরু জমীপ্ধারের অথব! তাহার কর্মচারিদের ভোগ্য 
সম্পত্তি স্বরূপে গণ্য ছিল। প্রজার ঘরে প্ররুতই অন্ন ছিল 
না; তখনকার সুলভ বাজারেও, খণে প্রজার মন্তকের কেশ 
পর্ঘ্যস্ত বিক্রীত থাকিত। কত বাধে যে প্রজার অর্থ শোবিত 

হইত, তাহা সংক্ষেপে কি বলিব? স্থুগকথা, তীর কিছুই 
ছিল না, সমন্তই জমীঘারের, "এমন কি; তাহের গৃহ ভাব 

লতি, শশা কি ছাগশিশু প্যত জমীদারে বা ক্কাহা কর্মচারির 

ভৌগ্য হুইত। আবার আমরাই না ইংরেজ ্াপাভাি-. 
দিগাকে শোবক ব! ৪০০৮ ববির খাকি$, বাধিত 
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যৃথার্থ রখা অনেকের অপ্রিষ বোধ হইবে, হয় হউক, সেই 
ইংরাজের গুণেই, স্বতঃ ঝ পরতঃ, এখন প্রজাগণ সুখী । হ্বতঃ 

ব! পরতঃ বলি এই জন্য, যে ইংরাজ আইনে সে দোষ অধিকাংশ 

গ্ুশমিত করিয়াছে, এবং যাহা আইনে পারিত না, বা অনেক 

স্থলে পারে নাই; অনেক জমিদার এক্ষণে ইংরাজী শিক্ষার গুণে, 
অতি * প্রসং ঠা ভাবে প্রজা পালন করিয়া থাকেন। এরূপ 

হইতে পারে, যে কচিৎ কোথাও কোন ইংরাজী অনভিজ্ঞ 
জর্মীৰরেও এজার প্রতি সদয়, কিন্তু তাহাদের মনে ইংরাজী 
শিক্ষার আভাস ব্যতীত কখনও এরূপ ঘটিত না, তাহা নিশ্চয়। 
কই পুর্বে ত এরূপ কোথাও ছিল না। এখন প্রজার ঘরে অন্ন 

আছে, তাহারা ছুবেল! খণইতে পোয়, চাকুবিক়া কেরাণী ও অনেক 
মধ্যবিত্ত লোকের অপেক্ষ। তাহার? এখনন্প্রকৃতই সুখী। 

এ ত গেল বাহিরের প্রভুত্বের কথা। ঘরের ভিতর দেখ 

দেখি, ০ষে স্ত্রী জাতি পুরুষের অদ্ধ অঙ্গ স্বব্বপা, সমাজের অর্ধেক, 
আমাদের মাতা, পতী, ভগিনী এবং ছৃহিতা, তাহাদের প্রশ্তি এক 

ত্বার্থপরতাঁর জন্য কি অত্যাচারই না করিতেছি৪ এবিষয়ে 

অনেক গুলি কথ! লিখিতে হইতেছে, কারণ, এটি অতি গুরুতর 

বিষয়। এ বিষয় সবিস্তারে না লিখিলে এ পুস্তক লেখাই বৃথা। 

একে একে সকল গুলি আলোচন! করিয়! দেখ দেখি? সার্থের 
মোহ ত্যাগ্করিয়! দেখ, প্রত্যক্ষ দেখিবে, নচেৎ কোন “কথাই - 

ভাল লাগিবে না। 

আর্মরা আজন্ম ্রীজ্বাতির প্রতি অত্যাচার করির! ধাকি। 

একে একে দেখুন? প্রশ্থতীর (সব বেদনা উপস্থিত। কি- 
 সম্তান জন্মে দেখিবার জন্য সকলে সনুৎসুক । বদি পু. জন্মিব। ' 
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গুরবাসীগণের কতই আনন্দ! পিতার আনন্দ, মাতাঁর আনন্দ, 
প্রতিবেশীর আনন্দ, আনন্দের আর সীম! নাই! আর যদি 

কন্যা হুইল ! পৃথিবী অমনি দণ হাত নামিয়। গ্পড়িলেন। 

আনন্দের উৎসব দুরে থাকুক, অনেক স্থলে বিষাদের চি 
দেখা দেয়। যিনি পুত্র হইলে শংখধ্বনি করিবার জন্য শখ 

হন্তে বসিয়াছিলেন, তিনি শংখ লুকাইলেন। হয়ত, ন্নেহময়ী 
গ্রচচতীর পর্য্যন্ত চক্ষে জল আসিল । কি ঘোরতর* বৈষম্য ! 

উভয়েই ত সন্তান, সমান স্নেহের সামগ্রী ! তবে এভাঁব,কে? 
পরের ঘরে ধাইবে বলিয়।? না! আর অনেক কারণ আছে ! 

সেই কারণ, ভাবী অত্যাচার। তা যতই কারণ থাকুকন। 
কেন ৯ সকলেরই ত,মূল আমুরাই ৮ গর্ভ সধশর হইবাশাত্র 
যদ্দে জানা যাইত, যে, এ গর্ভে নিশ্চয় কন্যাঁসস্তান হইবে, তাহা 
হইলে, বোধ হয়, দশ মাঁস গর্ভভার বহন কবিতে কেহই সমর্থ 

হইত না। এ কন্যা কেনই €য জগদীশ্বর আমাদের ঘরে,প্রেরণ 

করেন, তাহ! তিনিই বলিতে পারেন। ভারতে কন্যা সন্তান 

আদৌ না জন্মিলে, বোধ হয়, অচিরেই ভারতের চরমোৎকর্ষ 

লাভ হয়। 

তাহার পর কন্যার প্রতিপালন"! অতি অল্প স্থল*ভিন্ন 
প্রায় সর্বত্রই দেখিবে, যে কন্যাই পরিবারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 

হীন ঞ্অঙ্গ | মরিলে, একটা মেয়ে মরেছে । আন পুজর মরিলে 

পু্রশোক উপস্থিত। জনক জর্ননীরঞ যে” সম্তানের প্রতি 
এতাদৃশ বিষম দৃষ্টি,*ইহাই আশ্চর্য্য ভারতবাসীরাঁও কি 

জগদীশ্বরের কন্যা সন্তান ঈ্নাকি £ হইতেও পারে, এ জাততিন্ন 

পৌক্ুয ত কিছুই দেখ ঘায় না। 
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সেকথা থাকুক, তাহার পর দেখুন, আহার, পরিচ্ছদ, 

শিক্ষ! প্রভৃতি সকল বিষয়েই পুক্র ও কন্যার প্রভেদ। পুত্র 
বাহ! খাইতব, কন্যা তাহা সমান রূপে কখনই পাইতে পারেনা । 

বিষয় আশয় ন। দেও নাঁই দ্রিলে,ন! দিবার হেতু ও আছে, স্বীকার 

করি, কিন্ত শিশু সন্তান ভ্রাতার সহিত সঙ্গান খাইতে না পাইলে 

মনকে কিরূপে বুঝায়, যে লে ভারতে কন্যা জন্ম গ্রহণ 

করিয়াছে? “তুই মেয়ে হয়ে ভাইদের সঙ্গে সমান চাঁন্£” 
প্রতি পৃর্টে এই মধুর বাক্য, তাহাকে অনেক ঘরেই শুনিতে হয়'। . 
হয় ত ভাই জুতা লাথি খাইয়া কেরাপী গিরি করিয়া টাক! 
আনিবেন, ম্দ খাইবেন. আর বুদ্ধা জননীকে “হুর হু মাগী» 
বলিঘ়া বাটী হইতে “বাহির করিয়। , দিবেন) আর কনা, 
বৃদ্ধ মাতাঁপিতার মৃত্যুক।লে কীদিতে কীদ্ধিতে সেবা করিবেন। 

বাহাদের সামর্থ্য আছে,তীহারা কন্যাকে অলঙ্কারাদি দিয়া 

থাকেনূ বটে, কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র কথা। আপাততঃ, পুত্র কন্যার 

প্রভেদ দেখাঁইতে আর পুথি বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। 

তাহার পর কন্যার বিবাহ। সর্বনাশের স্ত্রপাত । না 

হইলেই হয় ভাঁল,, কিন্তু খষিরা কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইলে বড়. 
অন্যা্ হয লিখিয়াছেন; সুতরাং কি করা যাঁর? 'সত্বর বিধবা 
হইয়। হাঁড়ি ধরে, তবেইত্ত ! এ কথায়" কেহ রাগ করিবেন না; 

কথ|ট! রহস্য"করিয়া বলিয়া' ফেলিয়াছি মাত্র । কন্যার বিবাহ 

দিবার সময় প্রায় কেহই একৎন মনে করেন না) এবং কন্যা 

বিধবা হইলে, কেহ থে সুধী হন, এমন কথা কখনই মনে 

করি না। তবে, ফলে এরূপ টি্সে, যে ব্যবহার সচরাচর দেণ্ধু 
₹ স্থা়, তাহবতে মুনের ভাব কূপ বলিতে ইচ্ছী। করে॥ এই পৃহন্.&. 
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সে কগ| যাউক, এক্ষণে বিবাহের কথা হউক। শুত কর্মে 
ণ্ডভ কথার প্রয়োজন নাই । এই বিবাহ ব্যাপারে একটি ভীষ্ণ 
প্রথা. ঘটিয়৷ উঠিয়াছে! এটি অতি অল্প দিন হইতেঞ্ঘটিয়াছে, 
এবং ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা ক্রমে উন্নত হইতেছি, 

কিনা? যে সকল মংত্ব পু্ধে ছিল না, তাহাও এক্ষপণূ 

হইতেছে । | রর 

* বাহার পুভ্্, তিনি কন্যার পিতা কাছে একঞ্প্রকণ্- 

ফর্দ করিয়। পাঁঠাইলেন। সে ব্যক্তি কেরানীগিরি কক্ষে? 

ত্রিশটি টাকা বেতন গায়, কে সংসার যাত্র। নির্বাহ করে, 

পুজি পাটার মধ্যে পৈতৃক একটু ভিটা আছে মাত্র। পল্লী- 

গ্রামের ব্রঙ্গাত্র জী যাহ! কিছু ছিল, তাহা সহরে. চাকরি 

উপলক্ষে বহুকাল বেদখুল হইয়া! গিয়াছে । এক্ষণে কন্যাদাক্সে 
এত টাকা কোঁথ! পায়? বরের বাঁপ বলিলেন, আমার ছেলে 

এলে পড়ে, আর ছুদিন পরেই গাছে উঠিয়া আকাশের টা 

পঠড়িয়া আনিয়া হাতে দেবে, দেখতে শুনতেও মন্দনয় তামাক 

পয্যন্ত খার ন1.(চুরুট ও একটু. আধটু মদ খার), তাঁর উপর" 
আমার পাঁকা বাড়ি আছে, উপর নীচে আট দশটা কুঠারি, 
বাগাত, খিড়কী পুস্করিণী? গৃহিনীর*গায়ে এক গ! গইনা; 

তুমি আর এমন পাত্রে তন্ন করিঘা বলি, ) গ্হাজার টাক 
নগদ, »পঞ্চশ ভরি সোনা, আর উপযুক্ত দানু পণ দিতে 

পার্বে না? ওঃ আমার ছেলের কত মেয়ে ভুট্বে! কন্যার 
পিতাও দেখিলেন। যে এমন ছেলেপাওয়। ভার? রর হুইল, 
পাচ্টাত টাকা নগদ, ' পিষ্ট ভরি সোসা ইতর ।, নাটাধর 
নযাক দরিয়া কোন মঞ্চ টাক! সংগাহ করিলের& 
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এধিকে বরের পিতা স্থির করিলেন, যে নগদ টাকাট। 

রোসনাই, ইংরাজি বাজনা! ও বিবাহের অন্য খরচে ব্যক়্ 

করিবেন? আর প্র সোনাটাঁত ঘরেই রহিল, আপাততঃ 
(€বামার পাঁচ খানি গহনা হইল, পাঁচজন দেখিবে, পরে 

বাছা হয় তাহা হইবে | নিশ্চয়ই হইবে। আর লিখিতে 

পার] যায় না। খাহার সহিত এতদূর ঘনিষ্ট কুটুম্বিতা হইল, 
পুজের শ্বশুর, যাহার সুখ ছুঃখের ভাগী হওয়া উচিত, তাহকে 

পত্থ বাইয়া, টুনা গলির গোমিশ বাজাওয়ালা প্রভৃতিকে দিয়! 
এক দিনের বাহাঁছরি লওয়! কি হীনতাঁর পরিচয়! আর 

অধঃপতনের বাকি কি? এখনও আমর! আর্ধ্যসত্তান ! আধ্যরক্ত 
শরীরে থাকা দুরে গ্রাকৃক, সে বাধু পধ্যত্ত আর এদেশে 
বহে ন1। বলুন, যে এট! ইংরেজী শিক্ষারে গুগ। কই, ইংরেজ ত 

কোথাও এ কথা শিখাক্স না, এট! ত সম্পূর্ণ আপনাদ্দেরই 
মহত্ব পুত্রের পিত1! মনে থাক যেন, যে তোমারও দুই 
তিনটি কন্যা, একখানি বই বাড়ী নয়; কন্যা! না খাকে, এই 

পুভ্রেরও ত কন্য। হইতে পারে? 

অগ্রে, দেশের ভন্র লোক সাধারণতঃ ছই শেণীতে বিভক্ত 

ছিন্ন, ধনী, এবং সামান্য লোক। ধাহারা ধনী, তাহার! 

অকাতরে অর্থ ব্যয়াদ্দি করিতে পারিতেন, সাান্য লোকের 

তাহাতে অৃন্ৃকরণেচ্ছা বড় জন্মিত না। কোথাও যাক! হুইল, 
ধনীগণ অকাতরে পাল! দিতে লাগিলেন, পামান্য লোকে 
কিছু ন৫ দিগ্নাও শুনিতে কুষ্ঠিত হইতেন না। যাতাওয়ালাদের 
বন্ধ একটা বাদ্নার প্রতি লক্ষখ ছিল না, ভাল বাত্রা হইলে 
।ঈযাপায, পোবাইয্বা লইত। বিবাহাঁদিতে ধর্দী যে সকল ব্অপব্যয় 
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করিতেন, সামান্য লোঁকের সে দিকে দৃষ্টিই ছিল না। এক্ষণে, 
ইংবাজ-রাক্্য গুণে, এবং দায়ভাগাঁদি অনুসারে বিষন্ন 
বিভাগাদি হওয়ায়, ধনী শ্রেইঈ প্রায় ভাঙগিয়া,? এবং সামান্য 

শ্রেণীর লোকে, শিক্ষা ও উপার্জনাদি গুণে, ভগ্ন ধনী শক্লেণীর 

সমকক্ষ হওয়ায়, একটি মধ্য শ্রেনী উৎপন্ন হইয়াছেন। তাহাবা 
কাহাকেও শ্রেষ্ঠত্ব দিতে চাহেন না, অথচ তাহাদের মধ্যে 

অনেকেরই অবস্থা ভাল নহে। বলিতে কি* মধ্যশ্রেণীর 

অবস্থা এখন বড়ই শোঁচনীয়। মর্যাদা রক্ষা করিতে "গিয়া 
তাহাদিগকে বড়ই বিপদে পড়িতে হইয়াছে । পূর্বোক্ত যাত্রার 
উদ্দাহরণেই দেখুন, এখন তাহারা ধনীর সঙ্গে একত্রে বসিয়া, 
নিজেও কিছু ন! দিয়! শুনিতে লঙ্জ! বোধ করেন, অথচ দিবার 

সামর্থ্য অনেকেরই নাই । ছুতরাং-যাত্র! শুনা হল না। শ্রোতার 
অভাবাদি হইন়! পড়ায়, অগত্য। ক্রমে যাত্রায় প্যাল। দেওয়া প্রথা 

বন্ধ হইয়া! আসিয়াছে। তা €হীক, ভালই হইয়াছে? কিস্তূবিবাহে যে 
ধনীগণ রোসনাই, বাঁজি, বাজন! প্রভৃতিতে বিস্তর অর্থ অনায়াসে 

ব্যয় করিতেন, মধ্যবিত্গণ ত! পারেন কই ? অথচ সে চেষ্ট! 
করেন, বা ইচ্ছা করেন, এইটিই না মূর্খতা ? যিনি অনেক কষ্টে 
ংসার যাত্র| নির্বাহ করিয়া থাকেন, তিনিও পুজেন্র"বিধাহে 
একদল ইংরাজি বাজান! ও গোটাগত খাঁসগগেলাষ কর্সিবেন! . 

ক্বোথা কইতে হয় £ ব্রিটিস্ রাজ্যে চুরি ডাকাতি প্রকাশ্যে কর! 
লহজ ক্ষণা নম্ব। তবে ট[কা। আসিখার উপায় ? ভাঁগি যেটা 
কন্যাদায়গ্রন্তের খাছ । অভিশ্াহছজ কখ।1+এখর। সে ধেডার! 
বে পায় কোথা্গ। তাহারুবিচার সাঁই! এক এক্ষবার বনে ই 
কম্য! কর্তারা ধ্শঘট কিয়া বলেন, খে, বে খ্যিত পুর বিদাত 
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টাক চাহিবে। তাঁহাঁকে কন্যা দ্বিবেন নাঃ ত ঠিক হয়।জানিয়! 

শুনিয়া কেমন ভদ্র ঘরে কন্য! দান! তাঁর পর, ছেলে ধাড়ি 

হয়ে যখন ড়ি ছিড়িবে, তখনই ঠিক হইবে। তা এসব. 
ধর্মঘট কি আমাদের দেশে হইবাঁর ? আমাদের দেশে দলদলি 

য়, লুকোচুরি হয় ইত্যাদি। ধর্মঘট গাঁড়োয়ানে করে, দাড়ি, 
মাঝি, মুটে প্রভৃতিতে করে। সে কথা থাঁক। 

তাঁর পরু, বিবাহ ত হইয়! গেল, কন্য! শ্বশুরাঁলয়ে গেলেন, খুব« 

দরের বেমী, বড় ছেলের বৌ, ঘরের লক্ষ্মী, সর্বমরী, এ সংসার 

তোমার, ইত্যাদি নানান্ূপ আদরের শ্রোত চলিল। “দেখি 
মা কেমন গয়না তোমার বাপ্ দিয়েছে? আ-মর মিন্সে, পেতল 

দিয়েছে নাঁকি গা? তাও আবার পানে ভরা। তা তোমার 

রাপ্কে এ গুলে। ভেঙ্গে একটু বড় ক'রে গড়িয়ে দিতে ব'লে 
বৌমার চক্ষুস্থির, ক্রমে স্থুর উঠূলো, মিন্সে বাসন দিয়েছে দেখ? 
সুর চড়ে বাপ্কে ছেড়ে বৌমাতে ,এলো। *বৌট! কুজড়ো, 
ঝগড়াটে, এর মধ্যে সোর়ামীর কাছে লাগাতে শিখেছে। 

ইত্যাকার নান! কাহিনী, না হয় এমন ঘরই দেখা যার না। 

« বৌজীবন যেন পৃথিবীতে কখনও কাহারও না ঘটে। শ্বাশুড়ী, 

ঘেন তীহ্থার প্রতি পুর্ব্ব ব্যঝহার অবিকল স্মরণ করিয়া রাঁখিয়াছন, 

ননন্দ, যেন তাহার প্রতি তাহার শ্বশুরালয়ের ব্যবহার কিছু 
মাত্র ভুলেন নাই, সেই শোধ যেন ভ্রাতৃজাক়্ার প্রতি তুলিয়! 
লইবেন, সংকল্প করিয়াছেন । আনেক স্থলে, পণুর প্রতি 

অপেক্ষাকৃত স্ধারহার যু | এ ব্যবহারের অন্যথা যে হয় না, 

এমত কথা' বলিন। কিন্তু তাহ! এত বিরল, যে ধর্তব্যই নহে। 

পুনে কন দেখি, পুত্রের শ্বাশুড়ী ও কন্যার শ্বাড়ী, সমার 
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পদ বাঁচ্য হইলেও, কত প্রভে্দ ! এক পক্ষে জামাতাব প্রতি 
বাবহার, পক্ষান্তরে পুত্রবধূর প্রতি ব্যবহারের তুলন1 করি 

দেখিতে গেলে, কি বৈষম্যের কথাই মনে হয় ! 

এ ত গেল শ্বাশুড়ীর কথা, তাহার পর স্বামী; ধদি তাল 

হইলেন, তবেই কতক রক্ষা, নচেৎ আরও চমতকার ব্যাপার 

ছইয়! উঠিল । এপ সকল স্থলে প্রায়ই উদ্দন্ধনাঁদিঃ অথব! 

গন্যরূপ ঘটন! হইতে শুনা যায়। আর, স্বামী স্ত্রীর বাঁধ্য হইয়োও 
বিষম বিপদ্দ। স্বামীর কিছু করিতে পারুক ন! পার্ক, প্রাণ 
যায় বধূর | স্থামী পরাঁধীন হইলে, তীহাকেও অনেক সন্থ 
করিতে হয়। যিনি বিদেশে কর্ম কবেন, তিনি স্ত্রীর বধু অবস্থায় 

কর্মস্থানে লইয়! যাইবার নাম করিতে পারিবেন না! করিলে, 

সে বড় দোষেব কর্থা, সেখানে গিয় যাহা ইচ্ছ! কর, পুরুষের 

তাহাতে দোষ নাই, কিন্ত স্ত্রী সঙ্গে লইয়। যাওয়া অপেক্ষা! 

কাপুরুষের কার্য আর নাই। 

আদিপুবাণ রামায়ণ না এদেশের শাস্ত্র শ্বব্পে আদরণীয় 2 

রাম চরিত্র নাআমাদের আদর্শ চরিত্রঃ বখন রাম বনে গমন 

ফবেন, তখন সীত1 বলিলেন, আমি তোম্টর সঙ্গে বনে যাঁইব। 

'্বামীর সঙ্গে থাক! স্ত্রীর অধিকার, আমি সে অধিকার কখনই 
ত্যাগ করিবন।। কই, তখন ৩ তাহার শ্বশুর, অযোধ্যা রাঙা. 
ফশরথ, শ্বাশুড়ী কৌশল্যা প্রভৃতি, একথ বলিয়া রাখিতে 
পাঁরিলেন না,-থে « সে কি মাঠতুমি রানধাি বোক্ষোখ! মা? 
বিশেষ বনে বাওয়া, বব! কি পি ামাগের ক 
ত্বীর অধিকারচ্যুত করিতে মনে কাত, খানা নও া 

স্থান পিছ কায বধ মিছে. .ভিলিৎ চর করা 8 
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হইতেন, এমত ত বোধ হয় না। অযোধ্যা কাঁত্ডের ২৭ হইতে 

৩০ অধ্যায় পর্যন্ত পাঠকরিয়। দেখিবেন, বন গমন সধ্থন্ধে খন 

রামচন্দ্রের" সহিত সীতার কথোপকথন হয়, তখন সীতার 
হ্নগমন সম্বন্ধে রামচন্ত্রও পিতামাতার অভিমতের কথা পধ্যস্ত 

একবারও উত্থাপন করেন নাই, এবং সীতাও অপরের নিকট 

এ ব্ষিয়ে কোনও কথাও কহেন নাই। রাম পিতৃ আজ্ঞায় 

ত বনে ফঃইতেছেন, কিন্তু কই সীতাকে ত পিতার অন্নুমর্তি 
সাপেক্ষ, গর কথ একবারও বলেন নাই। স্বয়ং কর্তা হইয়! 

অভিমত দিলেন। এ সময় রাম বিলীতে ইংরাজি বীতি শিখিয়। 

আসিয়াছিলেন নাকি? ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যে তাহার 
স্ত্রীজাতিকে নিজ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেন না, তাহারাও 
রাঁজ্যাধিপ ছিলেন। এখন এপক্ষেও অধিকারচ্যুত, ওপক্ষেও 

তাহাই। এখন আফিসে মনিবের কাছে লাঁখি খাইয়! বাটীতে 

আগিয্ই ক্রোধভরে স্ত্রীর পুষ্টে গদাঘাত। জাননা, যে এই 

পদাঘাতের প্রতিশোধ দিবার জন্যই ভগবান ইংরেজজকে বুট 

পরাইয়াছেন? তুমি ভাই কেরাণী, জুতা খাইয় ঝাঁড়িয়া ফেলিম়| 

বাটা আপি! দেখিলে, যে একজন, ইংরেজকে খুব গালি দিয়! 

লিখির্নাছে। ভারি আনন্দ! খুব লিখেছে! লিখেছে ত বটে, কিন্ত 
কাল যদি একথ। তোঁমার মনিব সাঁহেবের কানে উঠে, তবে 

তোমার দশ1« কি হইবে? তাই বলি, ও আনন্দ ছাড়িয়া"নেও, 

যাহাতে প্রর্কৃত্ আনপ্ৰ, ভোগ করিতে পার, সে চেষ্টা পাও। 

ঘরের বৈষম্য দূর করিতে গেলে যে অন্দবিধ! টুকু সহ করিতে 

হয়, তাহ! পার না, আর যখন গ্রঁহারের চোঁটে পৃষ্ঠদণ্ড ভাঙ্গে 

ল্লীহা। ফাটে, তখন ত বেশ সহিফুতার পরিচয় দেও! 
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আব এরূপ লেখক দ্দিগকেও বলি, যে এরূপ কৃষ্ণের জীব 

দিগকে নাচাইয়া, লেখার কাটতি বাঁড়ানতে বিশেষ মহত্ব 

প্রকাশ পায় না। তুমি ত চীৎকার করিয়া গর্তে ঢুকিলে, 
আর সোমার ভাই, বন্ধু, জ্ঞাতি, কুটুদ্বের দশা! কি করিলে 2 

কাল আবার না হয় যখাষময়ে চীৎকার কবিবে। কিন্ত 

কিছু কবিতে পারিবে কি৪ তোমার কোনও অন্যাচার 

দে্খয়া, যদি তোমার প্রজা অথচ ভূত্য, একাধারে ছুই পদ 

প্রাপ্ত কোনও ব্যক্তি তোমাকে অসম্বদ্ধ গালি দের, ভুমি কি 
তাহা সহা কর ৮ আপনার গায়ে হাত দিয়া কথ! কওন৷ 

ভাই ! যাহা! শিক্ষা দিলে যথার্থ উপকার হইবে, আমাদের 

দেশে এন্ধপ শিক্ষা! দিবাঁব বিষয় অনেক আছে, তাহ! ছাড়িয়া, 

ষে বিবার্দে সর্ধতোভাবে আমাদেরই অনিষ্ট, সে বিবা 

বাড়াইবার চেষ্টা পাও কেন? যদি তাহাতে কোনও স্বার্থ 
থাকে, এ উপায়ে তাহ! পিঘ্ধ' করিবার চেষ্ট৷ পাইও না, জগবীশ্বর 
ভোমার মঙ্গল করিবেন। 

কথায় কথায় অনেক বাজে কথ কহিয়। ফেলিলাম। মনে 

করি, এ সকল কথা হিয়া অসন্তোষের পাত্র হইব লন, 
কিন্ত কেমন শ্বভাব, না কহিম্ন! থাকিতে পান্ধি ন!। 

আমর! প্রভৃত্বের অপব্যবহার করিয়া খাঁকি, পেই ধথা 

হইতেছিল। তে প্রভুত্বের গৌরব রক্ষার জনদ রাজ রাম 

চন্দ্র সীতা সম! পদ্ধীকে' উনুষস্পর্শ দুদ ০আানিনাও খন 
দিয়াছিলেন, সেবপ প্রন্ধত্ের কিছমাত' নামাযের মরি নি, 
থাকিবার আশাও করিনা? তবে যেখানে যেটুকু আছে, 

অর্ধাঙ্গ স্বরূপ ভত্রীর উপরেই থাকুক, আব. কন্ন। পুজের 
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উপরেই ধাকুক, বৃদ্ধ পিতামাতার উপরেই থাঁকৃক, বাঁ ছুধর 
দ্শঘর প্রজার উপরেই থাকুক, অথব! রাজ কর্খ্চারিত্ব পদ 

উপলক্ষে কয়েকজন স্বদেশীয়ের উপরেই থাকুক, তাহার 
অপব্যবহার করিতে অনেকেই ভ্রটী করেন নখ। 

স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর যে কি ভাব হওয়া উচিত, তাহা! 
অনেকেই অবগত নহেন। তাহাতে স্ত্রীজাতির বিশেষ অপরাধ 

কি? তাচ্ছার অশিক্ষিত, অন্তঃপুরচারিপী, না শিখাইলে 

কেমন করিয়া! জানিবে? যে জাতি স্ত্রীর গৌরব জানে না, 

সে জ্জাতি ভ্্রীকে শিখাইবেই ব। কি ? এখানে অন্য জাতির কথ! 

কহা হইবেনাঃ অন্য জাতির প্রতি এ সম্বন্ধে আমাদের 

ধকপ্রকার বিষম ধারণ! জাছে, সে কথায় কাজ নাই। আমাদের 

দেশেরই চরম উন্নতির সময় মহাঁভারতকার কি বলিয়াছেন ? 

“ অর্ধংভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্ষ্যা অেষ্টতমঃ সখা । ভাধ্যা মূলং 
ত্রিবর্গস্ৎ ভাখর্যা মূলং তারিষ্যতঃ £” কতদুর গৌরবের কথা৷ 
দেখ দেখি? ভার্যা অর্থধিকগ এবং শ্রেষ্ট সথা ত জানি, তাহার 

অপেক্ষা'কত, উচ্চকথ! যে ভাখ্যা ধন্মার্থ কাম, এই ত্রিবর্শের 

এবং পরিব্রাণেরও মূল। আরও কত কথ! আছে কত লিখিব? 

এ চক্ষে স্ত্রীলোককে দেখিলে আর ভাবনা কি? তাহা ন1 
দেখার ফল জান যাহা হাতে হাতে দেখিতেছ, শান্ত্রেও 

তাহাই বলে, £ষন্র নার্য্যস্ত পুজ্যন্তে রমস্তে তত্র দেবভাঃ।. 
, সট্রতাস্ত নপুজ্যন্তে সর্বদন্ি্রাফলাঃক্রিযাঃ। শোচস্তি যাময়ো যব 

বিনশ্যত্যা্ড তৎকুলং নশোচস্তি তু. বলা বর্ধতে তদ্ধি,সর্বথ!। 

যে কুলে ই'হাদের পুজা নাই, সে ঝুল যায, ক্আমাদের 'দেশে . 

ইহাদের পুলা নাই, তাই দেশেরও এ. ছর্দশা! ইহাদের পুজা 
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দেবতার! তুষ্ট, যেখানে ইহাদের পুজ। নাই, তথায় সমস্ত ক্রিছু! 
বিফল, ইহাদের কষ্টে অচিরে কুল নষ্ট হয়, নতুব1 কুল সংবদ্ধিত 

হয়। 

ইছাঁর পর বহুবিবাহ! শএকপক্ষে পতি মরিলেও বিধাহের 

ব্যবস্থা নাই, পক্ষান্তরে পত়্ী সত্বেও এক, দুই, তিন, যত ইচ্ছা 

বিবাহ করন! কেন, কোনও আপত্তি নাই । ইহা যে ক্রিরপ 

সঙ্গীজ সুশৃঙ্খলে রাখা, তাহা ত বুঝিলাম ন!। অসভ্ডা অবস্থায় 

অনেকরূপ চলিতে পারে বটে, কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি 

বিনুস্ত হইলে ভাল হয়না? আর বাভিচাঁর কাহাফে বলে £ 

কেবল পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যই বিবাহ নাকি? 

ইহাতে কি কোনও স্বর পদার্য নাই? ষদ্দি থাকে, তবে 

তাছ! যুগপৎ ততই বাহু পত্বীতে কিরূপে সম্ভবে ৪ সে প্রেম, 

সে প্রণয়, কি জঘন্য বলিক্কা বোধ হয় না? যে ভালবাস! 

এক জনকে দিতে কুলার না, সমস্ত দিয়াও যেন তৃপ্তি হইল না 

বোধ হয়, তাহাতে আবার অংগ? তাহার মধ্যে চুরি £ তবে 

আর তাহার পবিত্রত। থাকে কই? জ্ীকে উপেক্ষা করত 

পরদারও যেরূপ, বহুবিবাহ সেপক্ষে তাঁহাই। উট 
হৃদয়ে পবিত্ব প্রণস্কের, নির্মল দাম্পত্য প্রেমের অপাঁথিব 

মধুর ভাব নাই, সে হৃদয় মুক্ুভূমি, শ্মশান, অথবা নরক তুল্য+ 

পশুহর্টয়ের সহিত তাহার বিশেষ প্রভেদই বা কিছ মনুষ্যত্বের 

পূর্ণতা সম্পাদন জন্য বিবাহ, এরূপ বিধাছে কাহার কিন্পে 
সাধিত হয়? বিবাহের সমদ্ধ কি কৃতি প্রতিন! খ্ধ 

হও? সে নিয়ম ভঙ্গ কর্িরাও ত নিখ্যাবানী, গ্রবধক, শদ 

হইতে হয়? তে বর্মকি গ্্রীর সুহিভ্ প্রবঞ্ণন! করিক্টে খানে, 
0 

সি 
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ত্বাহাকে বিশ্বাসকিঠ সেকি নাকরিতে পারে? সে.বেহ্াার 
সঙ্গে সমান। বীহারা, বিধবা বিবাহ দিলে, দেশের লোক 

বদ্ধির আঁশঙ্ক করেন, তীহারা বছ বিবাহে লোক বুদ্ধির 

ছসশঙ্কা করেন ন। কি? না, এরূপ মনে করেন, যে এক ব্যক্তি 

তিন শত বিবাহ করিয়া লোকাস্তর গঙ্গন করিলে, একেবারে তিন 

শত দিবধব! হইবে, সুতরাং লোক বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত 
হুইবে ! “এ সকল প্রথ! প্রচলিত রাখার জন্য আবার তর্ক, যুক্তি 
প্রদর্শন্ প্রভৃতি করায় যথেষ্ট সুশিক্ষা, সুরুচি এবং উন্নত চিত্তের 

পরিচয় দেওয়! হয় বটে। 

. আমরা! বধু জীবনের কথা সমাপন করিয়া! একবার বিধবার 
প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলি। এবিষয়ে অধিক বলিবার 
আর কি আছেঃ স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি অনেক 

মহাস্বা অনেক কথ। বলিয়। গিয়াছেন। কবিবর হেম বাবুও 

জলন্ত অক্ষরে অনেক অভিসম্পাত দিয়াছেন। কিন্তু শোনে 

কে? তাহার মম্ বুঝিতে সক্ষম কয় জন আছে ৯ থাকিলে, 

দেশের ছর্দশা। এমন? বখন চন্দ্র ুষ্ অন্ত গিয়াছেন, তখন 
আমর ন্যায় খদ্যোত কে? বু ছুই একটা কথা বলিতে 

হয়, বলি। মুন বুঝে ন!। ভোরত কামিনী, বিধব1 রমণী, কুলীন 

মহিলা বিলাপ, প্রভৃতি শীর্ষক প্রস্তাব, হেমবাবুরক্কত কবিতাবলীতে 

যিনি ন! পাড়িয়াছেন, তিনি একবার পাঠ করির! দেখেন, এই 
অস্থরোধ।) ভাল, ও কথাটা ফি একবার, কাহারও মনে আষে 

না; বে, এই যে সন্ত ব্হদর্দী পৃণ্ডিভ্গণ আমাদের অন্ত এত 
কিয়! চীৎকার করিয়' সরে, ইহাতে ডাহাঘের বিশেষ কি পার্থ ? 
যে-ক্হেদেশেন মধ্যে-বিজ্ঞ, সুপণ্ডিত ও বুদ্ধিমান তাঁহীরাই আই, 
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সকল কথ! বলেন, অথচ আমব! তাহাদের কথায় কর্ণপাত কুবাতুতে 

থাঁকুক, গাঁলি দিতে ছাড়িনা, এবং ক্রমে তাহাদিগকে বিষনয়নে 

দেখিতে আরম্ভ কবি, কোথাষ্ তাহাদের গৌরব ফিবিব, না 
তাহাদের অনিষ্ট চেষ্টাই কবি। বাহবা বে আমর! তাহাব। পণ্ডি৮ 

শুনিক্া, শান্ত্রাদি আলোচন। করিয়া, কিছু জানেন না) আব আমবী, 
না পড়িয়াই পণ্ডিত? আঁমন্জ1! আমাদের কণ্ট দূব হইতে দিব 

নট তাহার! চেষ্ট। করিয়া করিবেন কি? 

বিধবাঁর পক্ষে সহমরণ ব্যবস্থা । বেশ কথ; পুরুষের €বলা ও 

নয় কেন? এ বৈষম্যের কোনও কাবণই ত নাই ;কি ভরঙ্কব 

কথা? শ্বামী মবিলে স্ত্রীকেও মরিতে হইবে! জগদীশ্বরের এ ভ্রম 

ংশোধন করিতে আমাদের জাতিই ভাল শিখিকাছে। তাহার 

একেবারে ছুই জনকেই লওয় উচিত, কিস্ত তাহা হইলে ত 

পুরুষকেও স্ত্রীর সঙ্গে যাইতে হয় £ সৌভাগ্যেধ বিষয়, এ বিষষে 
অধিক লেখা নিশ্রয়োজন। ইংরেজ রাজ প্রসাদ্ধে এক্ষণে স্ত্ীঞগাতি 

সে অপমৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। তাই বলি, বে 
ইংরেজরাজ ভগবৎ-প্রেরিত। এ সকলের প্রতিকার তোমষবা 

করিতে কি? ন! ম্বৃত ব্যক্তির বিষয় লাভের জন্য, কোন, মতে 

প্রত্যবায় শ্বরূপা তৎপত্ধীকে অনলে পোড়াইয়! মারিতে ৮ এ 
কথাটি আমার নিজেয় নহে। ডাক্চার ফেনী, ধাহান হতে 

সহমরণ প্রথা নিষারিত হয়, তাহার.এই মত্ধ। ভিন বৎকালে 
সহদরণ প্রথা নিবারণ জন্য 'সংকল করেন, তপন তি বন 

রাশি বাশি স্রীলোককে ছুলে, বা বল এরইরাপে ফিশ ক্র] 
হইত) কি সরল লানাক, উল, ও 
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পাও, আছেন, ধীহাদের হত্তে ক্ষমতা হইলে পুনরায় প্র প্রথা 
প্রচলিত করেন। ধিক ! যে বিদেশীয়ের দ্বার] তোমাদের এই 

অত্যাচার নিবারিত হইতেছে, তাহাদের হস্তে ভগবান্ কেন ন! 

তামাদের জীবন, ধন এবং সর্ধন্ব সমর্পণ করিবেন? তোমরা 

আপন পরিবারের দাসত্ব মোচন করিয়? সামান্য অসুবিধা সহ 

করিংতে পার না, আর ইংরেজি পৃথিবীর দাসত্ব মোচন জন্য 

আপনার জীবন দিতেছে । দেখিয়াঁও শিখিবে না। চাঁ-কর, 

নীলকর প্রভৃতির কথা আনিবে। আনিতে পার, কিন্ত তাহ! বোধ 

হয়, ব্যক্তিগত দোষ, জাতীয় নহে। এদেশের জল বাধুর গুশে, 

অথব। আমাদের সংস্পর্শ দোষেই বুঝি ই ইংরেজেরও স্বেচ্ছাচারিতা 

জন্মে। আর, ব্যক্তিগতই হউক বাঁ জাতীয়ই হউক, তোমর।, 

আপন আপন কর্মফল ভোগকর, তাহার পর যাহার যেমন 

কর্ম, তৎফলভোগ কে কি করিল, কি না করিল, তাহা দেখিবার 

'অধিকাঁর তোমাদের কি আছে? তোমরা যে কন্মফল ভোগ 

করিতেছ, সে দোষ এখনও ঘুচাও না। একবার ববন আসিয়া 

অনের দেব দেবী ভাঙ্গিয়া, কল্মা, পড়াইয়া, মুখে থুথু 
দিয় গিয়াছে। তখন ইংরেজী রুটা বিফুট ত হয় নাই ভাই, 

তখন ত কেহ হেট কোট পরিত না, তবে হেট কোট আর 

রুটা বিটের দোব দেও কেন£ তোমাদের কর্মফল বলিতে 

লজ্জী পাও কেন ? 

সহষরণ দিও কোনও, মতে উঠিয়া! গেল, কিন্তু বিধবাদিগকে 

ভীবন্ুত করিয়া রাঁথার*প্রতিকার আর হইল না। কেরি সাহেব 
ৃ ইংরেজ, যাঁহী' ধরিবেন, তাহাই করিলেন, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর 

. মহাশয় প্রভৃতি ঘান্বালী, যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও বিশেষ ক্ষিছুই ফল 
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হইল না । বিধবাদের বিবাহ দূরে থাকুক, একাদশীর উপবানট। 
প্ধ্যস্ত বন্ধ হইল না। চৈনন্তদেষ বৈষ্ণব সম্প্রদায় করিক্বা যাহ!” 

করিলেন, তাহা পাগ্ডত্যাভিমানী মহাপুরুষর্দিগের নিক্ট একট। 

হেষ ব্যাপার হইয়! পড়িল। এখন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে, 

গৌরবের বিষয়ও বড় কিছুই দেখা যায় না। তবে একাদশীষ্টা, 
কেবল মাত্র শ্রীক্ষেত্রে বাধা পড়িয়। রছিল। চৈতন্যদেব 
মহষ্ুরুষ স্বরূপে ত্বীকৃত হইলেন, কিন্তু তাহার কাঞ্র্যের মর্ম 

সন্বদ্ধে সকলেই অন্ধ রহিলেন। 

আত্রজাতি পতি বিয়োগে আর বিবাহ কারিবে না, ্ রঙ্গর্যাত্রত 

অবলম্বন করিবে; কেন? যদি সংসাঁরকে জগদীশ্বরের রাজ্য 
জানিয়া, স্ত্রীপুরুষকে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন্হয়, তবে স্ত্রীবিয়োগে 

'পুকৃষেব দ্বিতীয়বার বিবাহেও যে দো, স্ত্রীলোকের পতিবিয়োগে 

দ্বিতীয়বার বিবাঁহেও সেই দোষ। উভক়ই সমান ব্যভিচার । 
যদি একে না বাভিচার হয়, ্মপরেও নাই। এক নাত্র স্মাজ 

স্থশৃঙ্খলে রাঁথাঁর উল্লেখ বা শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া ভিন্ন,. 

এ কথধর আর কি প্রতিবাদ আছে? ভাল, বল দেখি, প্রাকৃতিক 

নিয়মের বিরুদ্ধে কোনও সামাজিক নিয়ম কোথাও চলিতে 

পারে কি? যদি চলে, তবে আহার বন্ধ করিলেও ত ব্রিশেষ 

উপকার হয় দ্খিতেছি। যদি কেহ আহার ঘা আহাগের চে! 
ন। ঘর, তবে সংলারের কত উৎপাতই যে সিন! ঝা 
তাহা! আর বলা যায় না। খনুকটা" নিয় কষ্ধ বা কষে, বে 

কেহ আহার করিতে পারিবে ন!। শানে এই মটর জৌঁটাকত 
শ্লোক এখনও লেখাইপ়। দেও! কেন? এখনও ত তাহা কোথাও 

কোথাও চলিতেছে । হাপিও ন ক্কুখার পরই য়ে বুঝি পরব, 
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যাহা হুইতে সংসারের সৃষ্টি, বরং বলিতে পার, অগ্রে সৃষ্টি 
পরে স্থিতি, অর্থাৎ ক্ষুধার উপরেও যে বৃত্তির প্রাধান্য, ভোমর! 
আপন মাঁহমাগুণে সে বৃত্তি উড়াইয়া দিয়া সমাজ রক্ষা! করিবে ! 

বাহীছুরি বটে, কিন্তু এ বাহারি রাখিতে পার কৈ? পারিতেছ 

কিঃ বাহ! প্রাকৃতিক নিয়ম, তাহা বজায় রাখিয়া, সাধারণের 

যতদূর স্ুথের হেতু করা যায়, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়! 
যে নিয়ল প্রবর্তিত হয়, তাহাই প্রকৃত সামাজিক নিষ্কম। 

এ দির্কে বৃদ্ধ মৃতপদ্ধিক ব্যক্তিও বিবাহ করিবে, বিবাহ 
কবিবে কাহাকে ? বালিকাকে, কন্যা, দৌতিত্রী প্রভৃতি অপেক্ষা 
কনিষ্ঠা বালিকাকে! অথচ বিধবা! বালিকারও বিবাহ ব্যবস্থা! 
নাই 1 বুদ্ধের এ পরিণয়, কেবল বালিকার চিরজীবনের সুখ 

বিনাশ করিয়া, পাশৰ রিপু মাত্র চরিতার্থ কর! ভিন্ন আর কি? 
ইহাদের পরস্পর প্রণয়, দাম্পত্যপ্রেম প্রভৃতি হইতে পারে 
ন্ষি& এসকল শ্বর্গায় পদার্থ ত্যাগ করিয়াও কেবল পাশব 
গুত্তি চরিতার্থ করার জন্য বৃদ্ধের বিবাহ ব্যবস্থা আছে, অথচ 

যাহার সংসার বাসন! সম্পূর্ণরূপে অতৃপ্ঠ, এমন বালিকাকেও 

ংসার স্থথে বঞ্চিত রাখিবে। 
ধদ্দি বালিকার পতি বিয়োগেও পুনরায় বিবাহ নিষিদ্ধ হয়, 

তবে আদৌ বিবাহ না দিলেই বা দোষ কি? সেখানে 
শাস্ত্রের দেন্ছাই দিপা কুমারীর বিবাহ দিতেই হুইহৰ বল 
কেন$£ শানু তু তোমর! 'ষানুনা। মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, 

শাঙ্্র তঁ তোমরা মান, নী। বদি শন মানিতে, তবে শবর্গীর 
বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখাইক়| বালবিধবাঁর 
বিবাহ “শাস্ত্রী প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, ভাহ!- ফানিঙ্ষ 

৫£€ 
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চলিতে। সে যুক্তি, ষে মীমাংস। কে খণ্ম করিতে পাঁরিয়াছেন 2 

কেহই ন!। এখনও ত সকলের মুখেই শুনিতে পাই, যে সমা্ধে 

প্রচলিত নাই বলিয়া তাহা, হইতে পারে না। সমাজও 
কতদূর মানিয়! চল, মে কথ পরে হইবে) এখন শাস্ত্র যে 

তোমবা মাননা, সে সম্বন্ধে আর গোটাকত কথ। না বলিয়া 

এ একটা কথা বলিলে, হয়ত বলিতে পার, যে প্র টাই যেন 
ভাবশ্যকীয় বলিয়! বলিতেছি। ভোঁমর! নির্শজ্জ, আর ওখ্গোট? কত 

কথা শুন, যখন বলিতে বসিয়াছি, তখন ভাল করিয়াইবূলি।* 
, প্রথম, বিধবা! বিবাহ শাস্ত্রসম্থত হইলেও, তোমরা তাহা! 
মানিবে না। সেত গেল, তার পর আর এক কথা বলি, রাগ" 

করিওনা, ভাল করিস! বিবেচন| করিয়া “বল দেখি ভাই, আমর! ত 
জাত্যভিমানে পুর্ণ । ব্রাক্ষণ, শৃদ্র, ত কথায় কথায় বলিয়।থাকি। 
এখন আবা'র (চ?ঘ৪1 এর, অর্থাৎ) হিন্দুয়ানীকে ৫) পুনর্জীবিভ 

করিতে কৃত সংকল্ের একটা দল হইয়া উঠিতেছেন, ত্রুহাদের 

বিষ নাই, কুলার ন্যায় চক্র আছে, যত জানুন না! জানুন, শুভ্র 
ব্রাঙ্মগকে পৃষ্ঠদও দর্শাইয়। প্রণাম না কৰিলে, হঠাৎ তাহার 

পিত় সম্বন্ধে হয়ত একটা অশুচি আহারের ব্যবস্থাই করি 

বসেন, কিন্তু বল দেখি ভাই, ব্রাহ্মণ কে আছে ? পুর্কপুরুষে 
কে কোন্ কালে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়। লোকে ব্রাহ্মণ হয় ন1। 
এ্রমন কি, ব্রাহ্মণের ওরসে জন্মিলেও ব্রাহ্মণ হয় ন ;“জাত- 

কর্ধাদিভির্ঘস্ত সংস্কারৈ: সাষ্কুতজগুচি । হেদাধামন সম্পন্নং ষট-ন 

কর্ধন্ববস্থিত:।” ইত্গদি ব্যাতিরৈচুক, অর্থাৎ বত দিন দ! 
সংস্কার হইবে, ততরিন তীয় বিজ মধ্যেই গণা হইলে না। 
এক্ষণে, সার কি আখাদের ত ছপবিধ, স্াবায গব' 
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কক্টি সংস্করই চাই। তন্মধ্যে দ্বিজপন বাচ্য হইবার জন্য 

প্রধান সং স্কার যে উপনয়নাদি, তাহা! কাহার হইয়াছে বল 

দেখি? উপনয়ন অর্থে বেদানি অধ্যয়ন জন্য গুরুগৃছে 

গমন করিয়া, পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য 

অবলম্বন পূর্বক 'বেদাদি অধ্যয়ন করতঃ ফিরিতে হইবে, 

সেই ফিরিয়া আসার নাম সমাবর্তন । তোমাদের মধ্যে, কাহার 

না উপনয়নের দিনই অথবা .২।৩ দিনের মধ্যেই সমাবর্তন 

হইয়াছে? অন্ততঃ দ্বাদশ বৎসর দুরে থাকুক, উপনগ্থনের পর 
দ্বাদশ দণ্ড অতিবাহিত হইতে না! হইতেই সমাবর্তন হইল । 
এই থানেই বেদাধ্যয়ন ব্রহ্গচধ্যাঁদির শেষ। তাঁর পর ষট্কর্মম। 

ব্রাহ্মণের কাধ্য যজন যাঁজনাদি ছাঁড়িয়া শূদ্রের কাঁধ্য চাকরিই 
প্রার কর। যদ্দি শাস্ত্র মান, তবে তোমাদের মধ্যে কেহই ব্রাহ্মণ 

নহে দেবিশেষ মীমাংসাদি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য) । আর যদ্দি শান্ত 

না মান তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য”শুদ্রাদি বলিয়া মর কেন ? 

ধাহারা তোমাদের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দেন, তাহারা যংকিঞ্চিৎ 

তৈলবট এবং দক্ষিণাদি পাইলে, যেমন ইচ্ছা কর, তেমনই ব্যবস্থা 

দ্িবেন। এই করিয়া দেশের ধরন্মলোপ করিয়াছেন, এবং 

করিতেছেন। আর তোমরাও, যখন গরজ পড়ে, ব্যবস্থা লও, 

আবার যখন অন্যের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা তোমাদের মনোমত না. 

হয়, তথন বল; ঘে “ও ভট্টাচার্যের! তৈলবট পাইলে সকল 

ব্যবস্থাই দিম্স! থাকেন, ও ব্যবস্থা মানিলে চলে না” বলিয়! 

. দ্লাদলি করিতে লাগিয়া যাঁও। তাঁই.বলিতে ছিলাম, শান্ত্রও 

তোমর! মান ন1। তোমরা মান কি'? রাঁজ। মান না, বিদেশী 

দ্বালগা, আম্মাদের ধর্শাস্ত্রে তাহার অধিকার নাই, একটা ওজর 
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পাইয়াছ ; আষ্টন, ঘাড়ে ধরিয়া মানায়, তাই মান, নহিলে 

তাহাও মানিতে না। বিদেণীয় রাজা আমাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ 

করিবেন না, অনুগ্রহ করিয় বলিয়াছেন বলিয়া লাফাইয়া 

চীৎকার করিয়। পৃথিবী ফাটাইয়া দেও। আমাদের সমার্জ 

স্ধন্ধে বাজার প্রভূত্ব মান না। তাঁই বলিলাম রাজা মান না । 
শাস্ত্র মান না, সমাজ মান না, তোমর। কিস্তৃত কিমাকাঁর পদার্থ, 

তি তোমাদের হুর্দশাও এত । 

তোমরা বলিবে সমাজ মানি। সমাজ মান £ তোমাদের 
সমাজে যে সকল কাধ্য নিষিদ্ধ, তাহা নিজে করিতেছ, কত, 

শত লোক করিতেছে প্রত্যক্ষ দেখিতেছ, জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে 

সত্য বলিয়। জানিতেছ, অথচ তাহাদের লইয়াই সমাভভূক্ত 

আছ। আমাদের সমাজের সাঁড়ে পনের আনার উপর লোক 

নিতান্ত সমাজবহিভূতি কাজ করিতেছে। তাহাদের ছাড়িলে 

সমাজ কোথার থাকে? এমন কি, যে সকল কাধ্য পক্চাশৎ 
বৎসর পুর্বেও, লোকে সমাজের ভয়ে, গোপনেও করিতে পারিত 

না, এখন সে সকল কাধ্য স্পষ্ট দিবালোকে, সব্বজন সমক্ষে 

প্রধান প্রধান লোকও করিতেছে, কই কাহারও সাধ্য আছে 

কিছু করিতে পার? সমাজে এমন একজনও ক্েজীয়ান্ পুরুষ 

নাই, যে তিনি এ সকলের কোনও প্রতিকার করিতে পারেন । 

কেন”পার না? তোমরা হীনচিত্ত, হইয়া পড়িয়া বলিয়া। 
তোমাদের শ্রামে বদি একজন হিন্দুযানীতক্ত লদ্ধি লোক 

থাকেন, তিনি হয় ত একজন হীনবলন্কক*কুক্ুট ভক্ষণ করিতে 
দেখিলে, একঘরে. করিতে পারেন, কিন্তু তার পরদিন, তিনি 

নিজে হয়ত এমত একটি কুৎ্মিত কার্য করিতেন, যে তাহার 
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মুখ দেখিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তখন সেই গ্রামের 
সকলে মিলিয়! তাহাকে সমাজচ্যুত করিতে. পার, তবে বুঝি 

তোমাদের সমাজ, তোমাদের সামাজিক ব্ল। এ বলের গৌরব 
খুঝিলে আর আমাদের এ দুর্দশা! 

' ভাই, সুরা পান কত বড় পাতক জান? স্ুরাপাগ্ীকে সুরা, 
জল,*্ছুপ্ধ ব1স্বৃতাদির অন্যতম পান করাইয়া বিনাশ করাই 

তাহার ্ রায়শ্চিত । জীবন থাকিতে স্ুরাঁপায়ীর সংশ্রবও পরিহাধ্য। 

তণ্তন্থর! পান করিয়া মরণেরও একটা ব্যবস্থা আছে। «“ কলো 

প্ততি কর্মণাঃ” অর্থাৎ নিজে পাপ না করিলে, কলিকাে 

সংস্পর্শ জন্য পতিত হয় না বলিলেও, স্তুরাঁপায়ী নিজে ষোল 

আনা কর্তা । তাহাকে ত্যাগ করিতে পারনা ? যদি একজন 

বিলাতে যায়, অথচ তাহার অন্য দোষ না থাকে, তবে 

তাহাকে ত্যাগ কর কেমন করিয়া2 বিলাত গমনাদিতে যদি 

কোনও পাপ থাকে, যদি শান্্াদি বিশেষ অন্বেষণ করিয়া, 

কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষে তত্প্রতিকূুলে এক আধট! শ্লোক বাহির 

করিতে পার, তা জিজ্ঞাসা করি; বে সে পাপট। সুরা! পানের 

অপেক্ষা গুরুতর, না অনেক লঘু ? যদি লঘু হয তবে, স্রাপায়ীকে 

ত্যাগ' না করিয়া, তাহাকে ত্যাগ কর কেন? তাহাদের সমাজে 
রাখিলে তোমাদের কিছু উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে 

বলিয়া নীকি? ন! তাহাদের. ত্যাগ করিলে এখনও চলে, 

সুরাপাযীকে ত্যাগ করিলে আর চলে ন! বলিয়।? তাই 

বোধ হয়, আমাদের জাতির আর ভট্টস্থ নাই। ভগবান্ এত 

অন্যায় কি কখনও সহ্য করেন £ 

কেহ কেহ 'বলিবেন, বিলাঁত গমনকারী আবার আমাদের, 
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উপকার করিবে কি! যাহার! সমাজ ত্যাগ করিয়া গেল, লে 

আবার সমাজের কি উপকার করিবে? আমি বলি, যদি 

কেহ সমাজ সংস্কার করিতে কথস্ুও পারে, ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 

লোকেই করিবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার! যে অগ্রগণ্য” 

তাহার সন্দেহ নাই। মূর্ের দ্বারা, অজ্ঞের দ্বারা, কখনও কি 

কোন বিশেষ ভাল কার্ধ্য হওয়ার আশা কর! যায়? আরও, বিলাত 

ফেঞ্রতর! সমাজ ত্যাগ করিয়া! গিয়ীছেন, না তোমরা তাহাদিগকে, 

সমাজ ত্যাগ করাইয়াছ £ ই*হাঁরা কত কষ্ট সহ্য করি, কত 

বায় করিয়া, কৃতবিদ্য হইয়া, যাই দেশে আসিলেন, অমনি তোমর! 
তাহাদের সহিত একেবারে সংশ্রব ত্যাগ করিলে! সুধু তাহাই 
নহে, তাহাদের আত্মার শ্বজন যদি কেহ তাহাদের সহিত 

শ্রব রাখে দেখ, তাহা হইলে তাহাকেও যৎপরোনাস্তি 
উৎপীড়িত করিতে ক্রটী করনা। ছুই একজন পাশ্চাত্য 

পাণ্ডিত্যাভিযানী,' শাস্তের দোহাই দিতে লজ্জিত, অথচ একটা! 

ওজর দেখান চাই, আর কোনও কথা না পাইয়া, শেষে বলিয়া! 
বসেন, “আপনারা সমাজের বক্ষে পদাঘাত করিয়া বিলাত গমন 

করিয়াছেন, আপনাদের সহিত সহানুভূতি কি? সমাজের 

বক্ষে পদাঘাত কিরূপ, তাহ! ত বুঝিলাম না। যদি বিলাত 

গমনে, সমাজকে অগ্রাহ্য কর! ভিন্ন অন্য অপরাধ না থাকে, 

বরং উপকার থাকারই সম্ভাবন! থকে, তবে ত আর সমাজে 

কোনও পরিবর্তন ঘটতে পার নু? , যখন ত্য যা্া নূতন 
কার্য করিবে, ভাল হউক, বু! মন্দ হউক্ষ,নতাহা সমাজের বক্ষে 
পদাঘাত! ভাল, সুরাপান, ব্যভিচারাদি হুক্ষিয়া, যখন সমাজে 
ধ্ববেশ করিয়াছে, ব। সমাজ কর্তৃক*উপেক্ষিত হইয়ীছে, তখন কি 
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সুমাজেন্ত অনুমতি লইয়া, অথবা মাথায় হাতি বুলাই়! হইয়াছে ? 

হোটেলে বসিয়া খাইতে পার, কিন্তু বিলাতগামীর অন্ন গ্রহণ 

করিতে পার ন।? এ সকল ব্যঝ্টীরে তাহারাও যে কাল পাহাড় 

হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? যতটুকু না হন, ততটুকু 

তাহাদের বিদ্যা শিক্ষার গৌরব। 

নদি তোমর! তীাগাদ্িগকে সাদরে গ্রহণ কর, যদি তাহার! 

আসিরাএসম্মান পান, যেমন ছিলেন, তেমনই থাকিতে পাল, 

তাহ শুইলে দেখ দেখি, তীহাদ্দের ভাব কত বদলাইয়! যার, 

তাহাদের দ্বারা তোমাদেরও বিস্তর উপকার হর, সন্দেহ নাই।, 

আবার প্রকাগ্ত ও অপ্রকাঁ্তের ওজর করিয়া মিথ্যাকে 

প্রশ্রয় দিতে ছাড় না। ' কোন্টা যে লমাজে অপ্রকাগ্ঠ হয়,তা ত 

বুঝি না, যাহা তুমি আমি সকলেই জানি, তাহাই প্রক্ান্ত, অথচ 

কর্তীকে মিথা। বলাইলেই তোমাদের ভাল হয়। 
আমরা হীনত্বের পরিচয় আর কত দিব? কেবল বিলাত 

ফেরত কেন? আমাদের দেশের লোকের মধ্যে ষাহার। পৃথিবীর 

মধ্যে গণা, পরিচিত, অথবা সন্ত্রাস্ত হন, তাহাদিগকেই সমাজ হইতে 

বহিষ্কতকরি। নহিলে মূর্খের প্রভুত্ব থাকে কই? ভাল করিয়া! 
উতৎসন্ন যাওয়া চাই ত। মহাত্মা! রাম মোহন রায় প্রভৃতিকেও 

আমর। আমাদের বলিবার অধিকার রাখি নাই। ইহা কি 

সামখন্য ছুঃখ, লঙ্জ! ও দ্বণার কথ! এক কথায়, এ সমাজে 
মহত্বের গৌরব নাঈ,,তবেই সমাজের মহত্ব যে কতদূর, তাহ! 
অনুভূত হইল। ধিকৃ এ সমাজে, আর অধিক কি বলিব। 

যাক্, আঁবাঁর অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। না আসি লেও 

চখে নাঁ। এক্ষণে ভিজ্ঞাসা করি, যে. বিধরবাদিগের বিবাহ, ত. 
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দিবে না) তাঁর উপর, ব্রহ্মচর্যের অছিলা করিয়া তাহাদিগক 
ভাঁতেও মারিবে। যদি একাদশীর ব্যবস্থা বিধবার পক্ষেও যেমন, 
আপাঁমর সাধারণের পক্ষেও ্ুঠিক তদ্রপ হয়, কোনও প্রভেদ 

না থাকে, পেরিশিষ্ট দেখ), আর তোমরা জ্ঞানী হইয়া, পণ্ডিত 

হইয়ন, অন্যরূপ আচরণ কর, তবে বিধবার এমন কি অপরাধ 

করিল, ঘে ত।হারাঁই গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হইবে? যক্দ বল, 

জ্রহারা ইচ্ছা করিয়! করে, সে কথা ততদূর বিশ্বীস্োগ্য নহে। 
তাঁহাদিগকে তোর! নানারপ ইহ-পরকালের কিভীষিক! 

দেখাইজ্বা যেমন বুঝাইয়াছ, তাহার! তেমনই বুবিয়াছে। তাই, 

কি সহজে তাহারা এ কষ্ট সহা করিতে পারে? কই, তাহাদের বল 

দেখি, যে « শাস্ত্রে একাদণীর, ব্যবস্থা তোমাদের প্রতিও যেমন, 

আমাদের“ প্রতিও তেমনই, কিন্তু আমর! সে ব্যবস্থা মত চলি 

না, ধা চলিতে পারি না, দেখ দেখি, কপ্পজন আর একখুদণীতে 

নিরম্থু উপবান করে£ তোমাদের প্রতি ব্যবস্থা সত্বেও, তোমরা 

থে কর ন', এ কথাটি কিন্তু তাহাদের বল! চাই, তখন যদ্দি দেখ, 

ঘষে তাহার! ইচ্ছা পুর্বক করে, ত কথা নাই । বুঝিয়! দেখ 
দেখি, তাঁহা হুইলে কত বিধবা একাদশীর উপবাস, ত্যাগ 
করে! সকলে আপন আপন প্ররূতি অন্থসারে ত কার্ধ্য 
করিবে £ যদি সকল বিধবার স্ধাত্বকী প্রকৃতি হর, তবে ম্বতস্ত্র 

কথা কিন্ত সাত্বিকী প্রবৃতিযুক্তা বিধবা (মধু বিধবা কেন, 

মনুষ্য বল না) লক্ষের শধ্যে একটি পাওয়া যায় কিন! 
সন্দেহ। যাহার প্রকৃতিষ্সাত্বিকী, লে ঞসাঁপন। হইতেই তদনুযায়ী 

কাধ্য করিবে । তাও, প্রকৃত ধর্মশান্ত্র ভালরূপে পর্যালোচনা 

করিয়া! দেখিলে, নিরম্থু উপবাদু অবিধি বলিক্ই প্রাতিপন্ন হয়! 
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কিন্ত যাঁচীর সে প্রকৃতি নহে, সে কেন সাত্বিকী প্রকৃতির অনুযায়ী 

কাঁধ্য করিবে 8 যাহার রাঁজসিক বা তামসিক প্রকৃতি, সে 

আপনার প্রক্কতির বশে যে কার্ট করিবে, তাহা কি তুমি আমি 
কারণ করিয়। রাখিতে পারিব, না পারি? « সদৃশং চেষ্টতে 
্বস্যাঃ প্রক্কতেজ্ঞনবানপি”। সেই বারণ কবার ফল ছেশময় 

দেখিষ্তেছ তঃ তাহ! বর্ণনা করিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিবার 

প্রয়োজন "ক? পাত্র ভেদে ধর্মভেদেই না হিন্দু ধর্মেরু মহত? 

সে কথু! এখানে না মানিবার কারণ কি? স্বার্থপরতা ও 

অজ্ঞানত ভিন্ন আর কি বলিব? আমাদের মধ্যে রজোগুণ 

ও তমেোগুণের আধিক্যই দেখ! বায়। এমত অবস্থায় তোমর। 

বলপুর্বক সাত্বিক কার্ধ করাইতে গেলে, তাহ? বিড়ম্বন। মাত্র 

হইবে। প্রকৃতি পরিবর্তনের উপায় বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন। 

এদিকে, একাদশীর দিন যখন পিপাসায় ছাতি ফাটিয়। 
যায়? ঘুমূর্ ষখন মৃত্যু শয্যায় শুইয়া, কেবল জল না পাইয়াই 

মরিতেছে, এমন বিস্তর ঘটে ; ছেই একট ঘটন। আমর বিলক্ষণ 

জানি, তখন সে সকল স্ত্রীহত্যার পাঁতকী কে? রোগীর উপর 

বৈদ্য, শাস্ত্রের অধিকার, অন্য কোনও ধর্দদ শাস্ত্রের নহে। 

আপনার যেমন বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমাঁনী, . স্ত্রীলোক দ্রিগকেও 

তদধিক করিয়! তুলিয়াছ, তাহার পর ক্রমশঃই অধমাগতি প্রাপ্ত 

হইতেছ। « 
স্ত্রীলোকের, ছু! যে অতান্ত শোচনীয়, তাহা! চৈতন্যদেব 

হইতে এখনকার সুশিক্ষিত উন্নতচিত ব্যক্তিগণ সকলেই 
বুঝিতেছেন, বপিতেছেন, কিন্তু কে তীহা গ্রাহ্য করে ? সকলেই 

্ব ম্বপ্রধান এহং পঙ্ডিত। এদিকে ইংরেজের নিন্দা, ইংরেজীর 
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নিন্দা পদে পদে; অখচ আপনাদের পাগ্ডত্য কতদূর, তাহ! 

বিচার করিবার সময় ইংরেজী বিদ্যাটুকু ছাড়িয়। দিয়! দেখ 
দেখি, কি বাকি থাঁকে£ তা ত খান কত সাহিতা, একটু 

গণিত, হয়ত বিজ্ঞানের একটু আভাস, ইহ! লইয়াই পাগ্ডতাঃ 
তাহারই অভিমানে পৃথিবী খান। শরার ন্যায় দেখিতেছি। 

আবার ইংরেজের দোঁষ টুকুও আগে অনুকরণ করিয়া বি 

৯ এখনও 19চ;%9] এর দল স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষীর সম্পূর্ণ 
বিরোধী হইয়া উঠিতেছেন। « কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষত্রীধাতি 

যত্রতঃ” একথাটাও আমাদের শান্ত্রের। শিক্ষা রীতিমত ন 

হওয়ায়। এবং তোমাদের দোষে, শিক্ষার যে কুফল, তাঁহারই; 

গোটাকত "দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাক, কিন্তু জাঁন নাঁ, যে সংশিক্ষ। 

ব্যতীত মষ্চুষোর মনুষ্যত্ব হয় না। তোমরা নিজেই তাহার 

প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্থল। একটি শিশু জলে ডুবির] মরিতেছে, 

আমার পুক্র তাঁহাকে তুলিয়া বাঁচাইল, গৃহিনী শুনিয়াস্বলিয়। 

উঠিলেন, «তোর কি গরজ ছিল? তুই যদি সেই সঙ্গে ডুবে 
যেত্তিস্!” ছেলেটির দফা জন্মের মত রফা। মাতার কাছে যে 

শিক্ষা, পাইল, এবং যে তিরস্কত হুইল, তাহাতেই জন্মের 

মত তাহাঈ্দ চিত্ত সঙ্কুচিত হুইল এবং সৎকাধ্যে বিরতি জন্মিল। 

কিন্ত আবাঁর ইংরেজের সুখ্যাতি করিয়া বলি, « ইংরেজের মাত 

এই ফ্থ। শুনিলে, অনেক স্থলেই, তখনই তাহাকে উৎসাহ দিবে, 
এবং তাহার কাধ্যের প্রশংস' করিবে! “শিশুর বুক দশ হাত 

হুইল, এবং সতকার্ষ্যেই গৌরব বুঝল! এরূপ ঘটনা উভয় 

পক্ষেই যে সর্বত্র একই র্প হয়, তাহা বলি না, কিন্তু অনেক, 

'কাধ্যে এক্ধপ প্রেদ ঘটে। ভুননী শিক্ষিতা*এবং' প্রশস্তচিত্ত 
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নাহইলে, স্তাঁন উচ্চচেতা হইতে পারেনা, ইহা একপ্রকার 

শ্বতঃসিদ্ধী। এই জন্তই পিখিত, “নারীহি জননী পুংসাং নারী 
শ্রীরচ্যতে বুধৈঃ। তন্মাদ, গেহে গুঁহস্থানাং নানী শিক্ষা গৰীয়মী।” 

» যাহারা ইংরেজী ভালরূপ জাঁনেন, তাহাদের এ বিষয়ে কিছু 

বর্পিতে হইবেন|। যাহারা আমাদের শাস্ত্রের দোহাই দেন, 
অথচ ,কিছু জানেন না, তাহাদিগকে বলিতেছি, বিবাহের সময় 

যে সকলঞ মন্ত্র পড়েন, তাহার মধো যে সকল উচ্চভাবের ক 

আছে, তাহার মর্ম বুঝেন কি? পতি স্ত্রীকে বলিতেছেন, 

“ও. সম্রাজ্ঞী শ্বশুরেভব, সম্রান্তী শ্বশ্রাংভব, ননন্দরিচ সম্রাজ্ঞী 

“ভব, সম্রাজ্ঞী অধিদেরযু এ কথার অর্থ করিয়1 পিতা, মাতা, 
ভগিনীর সম্মুখে অশিক্ষিত! স্ত্রীকে বলিতে পারেন কি? তাহ! 

হইলে আর বিবাহ করিতে "যাইবার সময় বলিয়! যাইতে না, 
যে “মা, তোমার দাসী আনিতে যাইতেছি।” যে ভাষা ম] 

বুঝিত্তে, গারেন, তাহাতে মাকে দাসী আনিবাঁর নাম করিয়।, 

ম। যাহ! বুঝিতে পারেন না, সেই ভাষা স্ত্রীকে, পিতা মাভ। 

প্রভৃতির উপর সম্রাজ্ঞী হইতে বলিলে? এ প্রবঞ্চনা সে 

কালের লোক করিতেন না, করিলে তাহণদের মহত্ব থাকিত 

না। £ তখন টষ্ঠাহার1 যথার্থই একথার মর্যাদা বুঝিতেন।' স্ত্রীও 

একথার মর্্ বুঝিতেন, পিতা মাতাঁও বুঝিতেন। এখন 

তোমরা প্রাকৃত পক্ষে প্রথমে দাসী আন, পরে, স্ত্রী স্বাপনা 
হইতে সমরার্জী হয় উঠিলে, তো মর! আভ্তাবহ হও । এ গুলি 

শিক্ষার অভাব ব্যতীত আর কি, 

তাই" বলি, যদি দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে চাও, তবে স্ত্রীজাতির 

' জহিত আগ্মাদের সম্বন্ধ বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা, করতঃ, যাহাতে 
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অশ্রে তাহাদের উন্নতি করিতে পাঁর, তৎপক্ষে ত্ববাঁনু হও। 

তাহাদের শিক্ষা, গৌরব রক্ষা, মানসিক উৎকর্ষ প্রভৃতি সাধনে 

-যত্র হও, সঙ্গে সঙ্গে তৌমখুদের হ্বভাঁব সংশোধন করিয়। 

ৃষ্টাত্তস্থল হও, সন্তান সন্ভতিও+ আপনা হইতে মহত্ব প্রাপ্ত 
হইয়া আসিবেই। তাহ! না করিতে পার, চিরকাল অধঃপর্তনই 

হইতে থাকিবে। 

৬ আমর! বলি, আমাদের দেশের স্ত্রীজীতি যেমনগ্সতীত্বের 

গৌরব বুঝে, এমন আর কোনও জাতিতেই বুঝে না? একথা 
মানি, কিন্ত সে গৌরব, বিশেষ স্পর্ধার বিষয় মনে করি না। 
যদি চিত্তের মহত্বগুণে ব্যভিচারকে দ্বণাঁৰ চক্ষে দেখিয়া, তৎ্প্রততি” 

অবজ্ঞা করিতে পাঁবে, তবে গৌরব বটে, তথাপি আস্মশৌরবের 

স্পর্ধী করা দৃষ্য। আর যদি স্থযোগ অথবা সমরাঁভাবে, অথব। 

ভয় প্রযুক্ত ব্যভিচার হুইতে বিরত হয়, তাহ! স্পদ্ধার বিষয় 

নহে, বরং আরও লজ্জার কথা। একথা লেখাতে কেই মনে 

করিবেন না, বে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের নিন্দা কর। 
আমার উদ্দেশ্ঠ, তাহা কোন মতেই নহে, বরং তদ্বিপরীত, 

তবে ইহা বলার অর্থ এই, য়ে ধাহাঁরা মনে করেন, ষে 

দ্রীলোককে মূর্খ এবং অবরুদ্ধ করিয়া রাঁখিলেই তাহার! ভাল 
থাকে, এবং লেখ। পড়া শিখিলেই বিকৃত হয়, তাহার] নিতান্ত 

্রীস্ত$ মনের উন্নতি ব্যতীত শাসনে শান্ত থাকা, কোন, কাধ্যেরই 
নহে! 

প্রতিকারের শক্তি*থাঁকিতে কেহই শাপনৈর বঝ্পীভৃত হয় 

না। আর শাসনে বশীতৃপ্ত করিলে, সুযোগ পাইলেই দুর্র্য 

কুইয়। উঠে! আমাদের দেশের বধূ এবং গৃহিণী* জীবনের 
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পূর্বাপর অবস্থা সম্যক্ পধ্যালোচিনা করিয়া দেখিলে, প্রতিপদে 

ইহার যাঁথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। 
সাম্যই জগতের সুখের হেড, বৈষম্য অনর্থের মূল। আমাদের 

*দেশের স্্রীপুরুষের এই বৈষম্য যত অনিষ্টকর হুইয়। উঠিয়াছে, 
তত আর কিছুই নহে। সমগ্র পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখ, 
যে স্কাতির মধ্যে এই বৈষম্য যত অল্প, সেই জাতিই তত 
শীর্স্থানীহী হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকা, তাহার পর ইউরে?প, 
এঁ স্কণ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিয়াও মানিবে না! ভাল, 
আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস দেখ । যখন ভারত অজেয়, 

" পৃথিবীর মধ্যে প্রধান জাতি, তখন ভারত রমণীর এ ছুরবস্থা 
কখনই ছিলনা । বাধধয়ণ ও মহাভারত পর্য্যন্ত পর্যালোচন। 

কর, তাঁর পর ক্রমে যত পুরাঁণাদি শাস্ত্র স্বরূপে গণ্য হইতে আর্ত 

হইল, দেশেরও কপাল ভাঙ্গিতে লাগিল। সেই সকলের গৌণ 
ফল সুসলমান কর্তৃক ভারত জনন । . 

যখন বাঙ্গালা তন্ত্র, কদাচারে নিমপ্র প্রায়, তখনই 
চৈতন্যদেবের প্রাছুর্ভাব।-. তিনি গ্রেম, ভক্তি বিতরণ করিয়া! 
গিয়াছেন, বিধব। বিবাহ প্রবর্তন প্রভৃতি অনেক পরিবর্তন আরম্ত 

করিয়ীছিলেন | কেহই চিরজীবী নহে, কাঁলে, পাশ্ডিত্যাভিমানী 
বার্থপর দাস্তিক ব্রা্গণগণ কর্তৃক তাহার আদিষ্ট প্রথাও হেয় 
হইয়া! আঁপিপ্াছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও সে গৌরব রক্ষা করিতে 

পারিল না। বহ্গের* ছর্দশ! বিষিমতেই হইতে বসিয়াছে। আর 

কেন? ক্ষান্ত হও । ৃ 

তাহার পর বর্ণগত, বৈষম্য, ধর্দগত বৈষম্য, সম্প্রদায়গত, 
কুল গত€বৈষ্ন্্য, বৈষম্যের ছড়াছড়ি। পূর্বেই বলিয়াছি; 
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ব্রাহ্মণ বংশে, এখন ব্রাঙ্গণত্ব প্রায় কাহারই নাই। প্রীয়ট]ও লঙ্জার 
খাতিরে বল! মাত্র। যখন সংস্কার, আচার, ব্যবহার, কিছুই 

: ব্রাঙ্ষণের মত নাই, তখন ৫কন আর ব্রাঙ্গণ বলি? তথাপি 

বর্গত বৈষম্য আছে। 

ধর্শাগত বৈষম্য,_হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, ব্রাহ্ম, প্রভৃতি 
কতই ন! ধর্ম এই এক ভারতে বিরাজমান। মা আ্বামাদের 
্মনস্ত রত্বের ভাগ্ডাঁর। পরস্পর পরস্পরের বিরোধী । 

তাহার উপর এই এক হিন্দুদিগের মধ্যে কতই,সঙ্শাঁদায়, 

শক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, ইত্যাদ্দি। ইহাদের মত ভেদের জন্য শাস্ত্রাদি 
এমত কলুষিত হইয়াছে, যে তাহ! আর বলিবার নহে। ছুই 

একটি! বলি, কেহ রাগ করিবেন না, সঙ্গত কি অপঙ্গত বিবেচন! 

করিয়া দেখুন। বেদ অথবা রামায়ণ মহাভারতের সময় শিব 

অথব হুর্থা পুজাদ্দির কোনও কথাই ছিলনা । পরে তন্তের সময় 

হইতে আবির্ভাব; কিন্ত পাছে রামীয়ণাদিতে শিব শক্তির কথ! 
না থাকিলে অগ্রাহ্া হয় বলিয়া, রাম কর্তৃক রাবণ বধকালে 

ছুগোৎ্সবের কথ। বলা হইয়াছে, ছুর্গোৎসব রামায়ণে নাই, 

অগ্নি পুরাণে আছে। ঘোর কলিকালে ছর্গার বা 

বোঁধ হয়, দেশের তাবি দশার হ্ষত্রপাঁত দেখিয়াই দুর্গার 

মুর্তি কল্িত হইয়াছে। মা ভাগবতী শক্তি, অবাধ্য অস্থর- 

প্রকরত ভারত সন্তানকে কিরপে শাসন করিক্েছেন দেখ। 

এ দিকে সিংহ একপদে ,উরুদেশ চাপিয়। হস্ত দংশন করতঃ 

হাঁতপা ভাঙ্গিয়া রুধিরু পান করিতেছে। আবারখ্য্যালেরিয়! 

ওলাওঠা প্রভৃতি রূপ বঁলদর্প বিষে জর্জরিত করিতেছে । 
মূনে করিওনা, যে সর্প আপনা.হইতে আসিক়াছে। গঈর্ণও মার 
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প্রেরিত, & দেখ সর্পের লাঙ্গল তোমার কেশের সহিত মাতৃহস্তে 
ধুত। মার দক্ষিণ পদ সিংহপৃষ্ঠে, বাম পদ তোমার স্বন্ধে। 

মা তোমায় বাম কি না? আবার নানা মতে শশ্তহানি 
ও ক্ষযাদি জনিত ছুর্ভিক্ষরূপ বর্ধাও'তোমাঁর বুকে বিদ্ধ।/ এখনও 
মার শরণাপন্ন হও, নচেৎ শ্রী দেখ, মা এখনও খড়গ চাঁপিয়! 
রাখিয়াছেন, শ্সেহবশতঃ তুলিতে পাঁরিতেছেন নখ, কিন্তু অধিক 

বিলম্বও নে, অচিরে ছিন্নশির হইবে। এখনও মুখণ্ডঙ্গী ছাড়িয়& 
“মত বলিয়া ডাক, মা অভয় দিয়! কোলে তুলিয়া লইবেন । 
তখন সকল ভরই অপস্যত হইবে। শ্শত্রও মিত্র হইবে । 

- তারপর, মহাভারতে শিবের কথা অনেক হলে পাওয়া 

যার, কিন্ত বোর হয়, তাহা অনেক পরে বসান। ভগবদগীতা। 

প্রকরণের পৃর্ববের ছুর্গাস্তোত্রৎ ছেই একটি শ্লোকার্থে ইহাকে 
ব্হ্মবিদ্যা স্তোত্র বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত সেটিতে একটু চালাকি 

আছে? "্সাধারণে, অজ্জুনন কর্তৃক ছুর্বীস্তো ত্র মনে করুক, অথচ 

যেখানে অনঙ্গতি দোঁষ দেখা ইয়! বেশী চাপ|চাঁপি হইবে, সেখানে 

ব্রহ্মবিদ্যা বলিলেই রেহাই), জয়দ্রথবধ কালে অজ্জঞুন ও 
ষ্ের শিবের নিকট গমন প্রভৃতি অংশ গুলি পড়িলেই 

বুঝিতে* পাঁরা যাঁর, যে উভয় অংশ এক লেখনী নিঃস্যত নহে। 
যে লেখনী ভগবদগীতা। লিখিয়াছে, সে লেখনী পর্ব্ব মুহুর্তেই 

ছুর্ধান্তোত্র লিখিতে পারে না। যে অঞ্জুন ভক্তি প্রভাবে দেবর 
আকাজ্কিত বিশ্বপ্নপ দর্শনের অর্থধকারী হইল, সেই অজ্জুন 
কৃষ্ণের আগ্বাস বাক্যে বিশ্বাপ করিতেষ্পারিল না, এবং হে 
রুষ্ণ অজ্ঞুনকে «“ সর্ববান্ ধন্মান্ পরিত্যজ্য মামেকংশরণং ব্রজ” 

ইত্যাদি বপিলেন, ভিনিই যে. “ আমারও দন্দেহ হইতেছে, 
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অতএব মহাঁদেবের নিকট চল” এপপ কথ! বলিবেন” এ ঝ্খা 

কেমন করিয়। বিশ্বাস করিব ? 

সে যাহা হউক, সে সকল বুথ বাপ্থিতগ্ডার এস্থলে প্রয়োজন 

নাই। সময়ান্তরে একথার উল্লেখের ইচ্ছ! আছে। তবে" এক 

হিন্দুধর্মের মধ্যে বিভিন্ন পন্প্রদায় হইয়া পরম্পরের বিদ্বেষ, 

এবং সকলে ম্বম্ব মত শাস্ত্রের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার জনা, 

শহ্ঘ প্রক্ষিপ্তাংশে পূর্ণ করিয়। বিশেষ ক্ষতি করিয়াছেন 

সন্দেহ নাই। যিনি পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া শান্তর পাঠকরিয়া 

দ্লেখিবেন, তিনিই পরিক্ষার রূপে বুঝিতে পারিবেন। 

এ সকল বৈষম্য ভাব যে দূরীভূত হইবে, এমন আশাও 

ত দেখ! যাঁয় ন]। আমরা বৈষম্যের কথ! এই পর্ান্ত 

শেষ করিয়া, অপর বিষয়ের আলোচনা করিব। কোনও 

সম্প্রদায় বিশেষের বিরুদ্ধে উল্লিখিত বিষয় লিখিত হয়,নাই। 

শান্তর প্রক্ষিপ্তাংশে পূর্ণ বলিবার অভি প্রায়েই-উহ। লিখিয়াছি। 
এ সন্বদ্ধে অনেক গুরুতর প্রমাণ আছে। এবং শাস্ত্র কলুষিত 

হওয়াই, অধঃপতনের মুল ভিত্তি বলিয়াই বোঁধ হয়। 

আমাদের আর একটি হীনত্বের পরিচায়ক মহৎ দোষ এই 

যে, অ্ত্য এখন আমাদের মধ্যে বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। 
শৈশবে মাতার নিকট মিথ্যা ভয়, রহস্তে মিথ্যা, খেলায় মিথ্যা, 

নানাদ্দিপে মিথ্যা শিখিয়া মিথ্যায় দোষ জ্ঞান থাকে না, ক্রমে 
সেই মিথ্যা সর্বতোমুখী হইয়া জদাপতে পর্থান্ত গুড়ায়। অনেক 
ধনী, সামান্য প্রজার সঙ্গে টি তুচ্ছ,মে]কদ্দমায় মিথ্যা বলিয়! 
থকেন। তাহাতে সামান্য লোকের যে কি সর্বনাশ হয়, 

তাহা ত বিবার নহে; আন্টর অনেক সময় উত্তট উচ্পদ স্ 
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ব্ক্তিগণকেও তিরস্কৃত ও ভত্সিত হইতে দেখা যাঁ়। কতদৃর 
লজ্জা ও ঘ্বণার কথা মনে করিয়! দেখুন দেখি । 

ব্যবসায়ে মিথ্যা এতদূর প্রবল্ হইয়া উঠিয়ছে, যে ধাহাঁদিগকে 
গুর্ববে সাধু, মহাজন, প্রভৃতি মহা গৌরবের নাম দেওয়! 
হইয়াছিল, তাহাদিগকে এখন ব্যবসাদার বলে। অর্থাৎ 
ব্যবসান্দার কথাটা এখন কি ভাবে ব্যবহৃত হয় মনে করুন দেখে? 

“এ লোক্ট! পাকা ব্যবলাদার,» বলিলে, লোকটা! সম্বন্ধে মনে 
কিরূপ" ধারণা হয়? বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে 

,অসতাকেই ইহার মূল কারণ বলিয়া বোধ হয়। প্রতারণ! 

প্রভৃতি অসত্যেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। যে দেশে সত্যপ(লন অবশ্য 

কর্তব্রূপে পরিগণিত ছিল, যে দেশে স্ত্রীর নিকট সত্য 
করিয়াও রাজা দশরথ প্রাণসম পুক্র, এবং প্রাণ পর্ষ্যস্ত 

বিসঙ্ছন দিতে পারিপাছিলেন, সেই দেশেই দশটা মিথ্য। 

কথ! 'কহিরা চালাকি করিয়। আপিতে পারিলেই বড় উপযুক্ত 
লোক হয় । আর বাকী কিঃ এখন পুভ্র পিতার সমক্ষে, 

জী স্বামীর সমক্ষে, কন্যা মাতার সমক্ষে, প্রজা রাজার 

সমন ভৃত্য প্রভূর সমক্ষে, অকাতরে মিথ্যা কহিতেছে, 

কেবল ধরা না! পড়িলেই হইল। আর সঙ্গী, ইয়ার, সমকক্ষ, 

মহাজন প্রভৃতি পাওনাদার, ও ভূত্যার্দির সমক্ষে মিথ্যা কথ। 

ফহ! ত অঙ্গের আভরণ! নহিলে চলেনা, কি করা! যায়। 

এ সকল, দেশ্র শ্রীবুদ্ধি বই আঁ কি বলিব £ 

তাহার পর পরনিন্দা! ও পূরীবীদ। এ দোষ নিতান্ত 

সীর্ধঘজনিক না হইলেও, অনেক স্থলেই দেখা যায়। পাঁচজন 

কত হইয়(*খোষ গল্প আরস্ত করিলেই, তাহার মধ্যে 
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ছ দশট] পরনিন্ন। পরচর্চ1! আঁছে। অনেকের, পরচ্ছন্্রান্বেন্কণ, 

অথবা পরের নাঁমে একটা রটনা! করা, কর্তব্য কর্ত্ম। যাঁদ 

প্রতিবেশীর কোনও একট। দোষ পাইলেন, অমনি পাড়ার 

পাড়ায় তাহার সংবাদ দিয়া "আসিতে হইবে, সময়ে সময়ে 

তাহাকে মনোমত করিয়। সাঁজাইয়। সাঁলক্কারে আড্ডায় আড্ডায় 

উপহার দিতে হইবে । বড়ই আনন্দ 1 অনেকস্থলে *এরূপ 

পে্কের আদর কত? “কি হে আজকার নৃতন খবর কি 
অমনি ছোট খাট গেজেট আর্ত করিলেন, “ আর থ্গুনেছ, 

অসুকের বাটাতে আজ এই এই ব্যাপার।” তত্ডিন্ন, অমুক, 
এই কার্য করে, অমুক মুখ বীকাইয়া কথা কয়, লাফাইয়। 

হাটে, ইত্যাদি কথাই যেন পরম প্রিষ্র বলিয়া বোধ হয়। 
অমুকের কথায় তোমার কাঁজ কি১ তুমি কেন আপন 
চরকায় তেল দাঁও না? যদি কাহাঁকেও অন্যায় করিতে 

দেখ, এবং ভুমি তাঁহার যথার্থ বন্ধু হও, তবে তাঁহার নিকট 

গিয়। সৎ্পবামর্শ দাওনা কেন১ না শুনে, সে কথা ছাঁড়িয়। 

দাও। তোমার কেহ অপকার করে, তবে তত্প্রতিকাঁর 

জন্য পাঁচজন ভদ্র লোকের সাহাধ্য অবশ্ঠ চাহিতে গ্রার। 

একেবারে আদালতে যাঁওয়! অপেক্ষা আপন! আপুনি মিটাইবার 

চেষ্টা করা ভাঁল। কিন্তু যেখানে তোমার কোনণ ইষ্টাপত্তি 
নাই,” সেখানে কেন সে কথা লইয়া বিব্রত হও”? এবপ 
লোককে অনেকেই মনে মন্মে বিলক্ষণঘ্বণা, করেন, অথচ 
পরনিন্দা লইয়া! আমোদ্ব করিতেও, বড় কাহাকে“ছাড়িত্বে 
দেখা যাঁয় না। তবে এমন ঈঅনেক উন্নতচিত্ত লৌকও আছেন, 

 স্বাহারা আদে প্ররূপ করেন না, বা উহাকে প্রশ্রয় দেব ন। 
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০ দলশদলি আমাদের একটা রোগ বিশেষ হইয়! উঠিয়াছে। 

দলাদলি অনেক রকম আছে; সকল.দলাদলি দোষের নহে। 

সকলের ভাব, কুচি, বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রকৃতি, সমান হইতে পারেন|। 
হুতুরাং যেখানে সামাজিক, নৈতিক, বা বৈষয়িক আন্দোলন, 
সেই খানেই দলাললি। পূৃর্ববে বলা হইয়াছে, যে সভাদিতে 

দলাদর্ণল হইলে কি উপায় অবলম্বন কর! উচিত, সুতরাং সে 

কথ। লইয়! আর গোলমাল করার প্রয়োজন নাই। অমি 

সে দলাদলির কথা বলিতেছি না। আমি যে দলাঁদলির কথা 

বলিতেছি, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিয়াছেন। অমুকের 

ছেলে ব্রাঙ্মদমাঁজে বক্ত.তা করিয়াছে, বদি তাহার সঙ্গে গ্রামের 
প্রধান বদ্ধিষ ছুই একজনের বিবাদ রহিল,তবেই কর. বেটাকে 

একঘরে । আজ কালের দিন একঘরে কর! নিতান্ত সহজ নয়; 

কতকগুলি লোক এপক্ষেও জুটিল, মহ! দলাঁদলির ব্যাপার 

আরম্ভ হইল। উভয় দলের আহার নাই, নিদ্রা নাই, দলের 

লোক ভাঙ্গান আর ধেোঁট লইয়' দিন কাটিতে লাঁগিল। 

অশিক্ষিত নিষ্কম্্ী লোকেদের কর্ম জুটিয়া৷ গেল, যাহাদের কেহ 

জিজ্ঞাসাও করিত না, ক্রিয়া বাটীতেও যাহারা হয়ত প্রারই 
বিনা আহ্বানে একবেলা পাঠ পাড়িয়া আনিত, তাহাদেরও 

'গুমান বাড়িয়া গেল। পক্ষান্তরে, ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের বিধব 

ভগিনীর দৌরাজ্মে পাড়ার ছেলেদের লেখ! পড়! হওয়া ভাঁর 
হইয়া উঠিয়াছে; সে কথা! কয় কে 2 ন্যায়বাগীশ মহাশয় একে 
চৌধুরি বাটার সভাপত্ডিত, তাহাতেনিজে দশকর্পান্বিত, আর 
অশৌচাদি ব্যবস্থা গ্রামের লোর্কির যখন যাহ! জানিতে হব 
তাহ! তিনি অকাতরে বলিয়। দিয় থাকেন, স্থতরাং সে পক্ষে 
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, কোঁনও কথ! কাহারও মনেও আসে না। আরও অধিক কু 

লিখিতে দ্বণা করে। সমাজের অবস্থা একবার, মনে মনে 

পর্যণালোচন] করিয়! দেখুন দেখি। দেখেন অনেকেই, বুঝেন 

অনেকেই, কিন্তু সমাজের উপঘুক্ত মাথা নাই। হইবার 

সম্ভাবনাও ত দেখি না । সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কে কাহাঁকে 

মানে? এ অবস্থায় শাসন ব্যতীত কার্য্য হয় না। » সেই 

শাঙ্গন করে কে? একাধ্য রাজার; কিন্তু রাঁজা বিদেশীয়। , 
দেশের ত এইরূপ অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে অর কত 

বলিব » অধিক কচলাইলেই বা ফল কি$ সংক্ষেপে যতদূৰ 

বলিয়াছি, সাহাতেই কত লোকের বিরাগ ভাজন হইবার" 

আশঙ্কা । কিন্তু না কলিরাও যে থাকা যায় না। অতএব 

সানুনয়ে নিক্দেন করিতেছি, যে যদি ইহা পাঠে নিতান্ত অন্যায় 

বলিয়া বোধ হয়, স্থির চিত্তে পক্ষপাত শুন্য হইয়া! বিবেচন! 
করিয়া দেখিয়া, যর্দ অসন্গত কথা থাকে দেখেন, "তাহা 

দেখাইয়া দিলে, অবস্ত অপরাধ স্বীকার করতঃ ক্ষম! প্রার্থনা 

করিব। নচেহ আমর! আতজ্মদোষ প্রতিকারের চেষ্টা কেন ন 

করিব? যে দোষে আমাদিগকে হীন করিয়াছে, যাহার জেন্য 

জগদীশ্বরের নিকট গুক্রতর দণ্ড পাইতেছি, এবং অ+রও£কত 

পাইব কে বলিতে পারে, সেই সকল দোষ ' কষ্ট স্বীকার 
করিয়া'ও পরিত্যাগ করিব। 

অনেক স্থলে ইংরেজের সুস্্যাতি, কর! হইয়াছে, বোধ হত 

অনেকের কষ্টকর হইজ্ে পারে, অতএব পূর্বেও ধলিয়াছি, 

পুনর্ধার বলি, যে ইংরেজের্দোব নাই এ কথা কোথাও বলি 
নাই, তবে কিছু গুণ না! থাকিলে, ভগবান পৃথিবীত্বি অপর 

12 
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প্রান্ত *হইতে তাহাদের আনিয়া তোমাদের উপর রাজ 
করিয়াছেন? কেন, তোমাদের নাই কি? ভাবিয়া দেখ, 

আর কোন জাতির এত একাধারে আছে? তবে কিসের 

'অভাঁবে ভারতের ভাগ্য মন্দ £ তবে ভগবান মুখ তুলিয়া চাহন 

না কেন £ ভগবাঁন্ সহায় না হইলে, বলে বল, ছলে বল, 

কৌশখুলে বল, কোঁন মতেই কেহ কিছু করিতে পারে না। একবাঁর 

একবার উপরের দিকে দৃষ্টিপাত কর না£ ইংবেজের সাঘাযা 

আমানের এখন আবশ্যক, ইংরেজের কাঁছে আমাদের এখন 
কিছু শিক্ষা পাঁওয়। আবশ্যক, ইহ! তাহার অভিপ্রায় বলিয়! 

বোধ হয় নাকি? ফলেও ত দেখিতেছ, ষবন বাঁজ্যাধিকারে 

কিরূপ সর্বতোভাবে বিকৃত হইরাছিল ? আধ্য গৌরব-রবি 
অন্তমিত হইবার পুর্ধে যে সকল দোষ আশ্রয় করিয়াছিল, তাহা 

পুষ্ট এবং বর্ধিত হইয়া কত দূর হীন এবং অজ্ঞানাচ্ছন্ন করিয়! 

তুলিঙ্কা ছিল, এখন তদপেক্ষা অনেক পরিষফার জ্ঞান হয় নাই 

কি? ইংরেজের সহজ্র জাতীয় দোষ থাকিলেও, তাহা লইয়। 

আমাদের আনন্দ বা আক্ষালন করিয়! ফল নাই; আমর 

আপনাদের দোষ সংশোধনের চেষ্টা পাইব, এবং তাহাদের 

য্দিকোনও গুণ থাঁকে, তাহ! গ্রহণ করিব। তাহাতে অপমান 

নাই। বিদেশীয় জাতি, জেতা রাঁজার জাতি, আমাদের 

যাঁহ। ভাল তাহা গ্রহণ করিতে লজ্জা বোধ করে না আর 

আমাদের ঘত 'লজ্জ! অথবা আমর বড় লোক, আধ্্যবংশীয়, 

আধুনিক পাশ্চাত্য জাতির কাছে» শিখিব কি? তাহারা 

যাঁহ। কিছু নবাবিফার করিয়াছে,«সবই আমাদের ছিল। আর 

. কি? কনর! ধন্য! ধন্য! আমরা যেমত ধনা, তাঁহার: 
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পরিচয় ফলেই দ্রেখা যাইতেছে । “ফলেন পরিচীয়তে” একট! 

কথা আছে নাঃ, তবে আর কি, বিবেচন। করিয়॥ দেখ না। 
মনে মনে অনেকেই আপনাকে « বড় ভাধিয়! থাকে, কার্যে সে 

পরিচয় দেওয়া যায়, তবেই না? বিদ্যার গৌরব, চিত্তের স্বাধীন 

উদার ভাবের গৌরব লইয়া আধুনিক আমেরিকাঁবাসীগণ 
কেমন আত্মপরিচয় দিতেছে, আর আমরা আর্ধ্যসস্তান, আমরা 

আর্্যসন্তান করিয়া কেমন আত্মপরিচয় দিতেছি?* সেখাঁনে 

বিগ্রহের নাম নাই, নিত্যশান্তি বিরাঁজিত, অথচ সসাগরা,পূর্থিধী 

যেন তাহাকে দেখিয়। স্তম্ভিত, কম্পিত, ও বিম্মিত। কতই 

ভাঙ্ষিতেছে কতই গড়িতেছে, কি না করিতেছে? অপ্রতিহত' 

প্রভাবে সদর্পে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । আমরা, 

আর্ধ্যবংশীয় ইত্যাদি কয়েকটি বুলি পঙ্গীর ন্যায় বারম্বার 

বলিতেছি, আর পিঞ্জরে বসিরা শশ্ত ভোজন করিতেছি। যদি 

একজন বিদেশীয় পণ্ডিত আমাদের শাস্ত্রের, কি কোনও ্ন্থের, 

কি কোনও ব্যবহারের সুখ্যাতি করিল, আমর! তাহার গৌরব 

বুঝি আর না বুঝি, অমনই আস্ফালন করিয়! উঠিলাম ;« দেখ দেখি 

অমুক , প্ডতত আমাদের শাস্ত্রের কত প্রশংসা করিয়াছে, 

আর তোমরা বল আমাদের কিছুই নাই! এই“সকল 
কথা বড়ই উপহাসাম্পদ এবং হীনতার পরিচাঁয়ক। অপরে 

আমণদের গুণ গ্রহণ করায় তাহাদের মহত্ব প্রক্কাশ পায়, 

আমাদের তাহাতে গর্বিত হওয়া হীনত্ব। বিশৈষতঃ, যদি সে গুণের 

মহত্ব আগে না বুৰিয়া* থাকি, তাহা হইলে আরগু হীনত্ব। 
আমাদের কর্তব্য, আমাদের ঠীধ্যে নিয়মে হউক, ব্যবহারে হউক, 

কোথায় কি দোষ আছে, তাহ! দেখিয়া বর্জন "করা, এবং 
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স্বপরে* যেমন আশাদের গুণ গৃহণ করে, আমাদেরও তদ্রূপ 

অপরের গুণ গৃহণ কর!। ইহা উন্নতির সোপ্নুন। 

তৎপরে বক্তব্য যে, যেম্ন কয়েকটি দোষের উল্লেখ কর! 

গৈল, এরূপ অনেক পামান্য এবং মহৎ দোষ অনুসন্ধান 

করিলে দেখা! যাঁয়, ক্রমে সকলে মিলিয়৷ 'সেই সকলের 

ক্রমাগত আলোচনা করিয়া সংশোধনের চেষ্টা করিলে, তবে 

কুতকার্ধয হওয়! যাইতে পারে। নচেৎ এক জনের এক দির্ধনর 

কথা €কাঁন্ কার্য্যের £ এক বিন্দু বৃষ্টি ভূমিতেই মিশাইয়া যায়। 
কিন্ত অবিশ্রান্ত বারিধারা শুষফ ভূমিতেও জলশ্রোত বহাইতে 

পান্ে। নিজের দোষ প্রদর্শনে নিন্দা করা হয় না, হীনত্বও 
হর না, বরং মহত্বই প্রকাশ পায়। কিন্তু সংশোধনের চেষ্টা 

চাই। বাবশ্বার দোষের উল্লেখেও সংশোধন চেষ্টা স্বতঃ 

গ্রবর্তিত হইয়া থাকে । তবে, অভিভাবক বিহীন বালকের 

চরিত সংশোধন করা যেমন অত্যন্ত কষ্টকর, শাঁদন কর্তা হীন 

সমাজের দোষ সংশোধন করাও প্রার তক্রপ। কিন্তু কি 

করিবে ভাই! আর কোনও উপায়ও ত নাই, যতদুর পারা 

যার চেষ্টা করা উচিত। চেষ্টার অনাঁধ্যও কিছুই নাই।, 

উপসংহার কালে আর একটা নূতন রোগের উল্লেখ না 
করির! থাকিতে পারলাম না। এটি এখনও তত দোষের 

না হইলেও» ইহার মধ্যে এক মহৎ দোষের অস্কুর নিহিত আছে। 

একটা! হু্ছুক, 'পাই'লে মাতিয়' উঠ. ত আমার্দের বহুকালের 

রোগ আছে) ছ্ তামের নক্সায় করা মানুষ ফিরিয়৷ আসা 

প্রভৃতি হুজুকের কথাও শুন! গিয়াকছ, মধ্যে মধ্যে (180৩০৮6৪) 

 প্রীশে শ্রভৃতি লইয়া! বিলাতী দোকানদারের; কতই লুইয়। 
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যায় ধর্ম সম্বন্ধে একএকফটা 'হুজুগ নিত্যই উঠিতেছে॥ যখন 
পাঁদরি আসিয়া ছুই একটা গ্রীষ্টান করিতেছে, তখন সমাজের 
কঠোর শাদন, কিছু করিয়! উঠিতে পাঁরিতেছে না, এমন সম 

রাজ! রামমোহন রয় বেদান্তাঁদি শাস্ত্র হইতে ব্রাঙ্গধর্ম্মে ধা" 

তুলিলেন, অনেক শান্ত্রাদি আলোচনা করিয়া দেখাইলেন, যে 

একেশ্বরবাদই প্ররুত হিন্দুধর্ম ; অমনি দেশ শুদ্ধ মাতিল, অশবার 
এখক্ম (75515811909) হিন্দুয়ানী ৫) পুনরাবর্তনের ধুর! উঠিরাছে, 

ফেশ শুদ্ধ লোকের মুখে শুনিতে পাইবে, আমাদের দেশের,ধর্থ্ের 

ন্যায় ধর্ম আর কোথাঁও নাই, আমাদের শানে সব আছে। ঠিক 

কণা, আমাদের শাস্ত্রে সব আছে। ভাল, শাস্ত্র আলোচনা 

কর, তাহার ফোষ গুণের বিচার কর, এত বিভিন্ন মতযুক্ত এক 

শাস্ত্রের সবই ভাল কি? কোথাও কিছু অসার আছে কি না! 

দেখ; তাহা নহে, যাহা যেখানে আছে, সবই ভাঙ্গ। শাস্ত্রের 

দোষ গুণ বিচারে আমাদের অ'ধকার নাই বলিম্না একট! 

ধারণাই সর্ধনাশের মূল। ন হয় খষিবাক্যই অবিচার্থ্য হইল, 
কিন্ত যে যাহা লিখিবে সবই কি শাস্ত্রঃ বারানপী 

প্রস্ৃতি, স্থলে যে সকল প্ডিতের! শাস্ত্র সংগ্রহ কগিয়াছেন, 

তাহাদের কেহ কেহ স্পষ্ট বলিয়াছেন, “ রেখে দে তোদের শান্তর, 
আমর! রাঁঞজকোষ হইতে কিছু অধিক কাল বেতন্ব সংগ্রহ 
করিব্ধর জন্য অমন কত শান্ত নিজে লিখিয়াছি।”* এখনও, 

বাহার। একথায় অবিশ্বাস কক্ষেন, তাহার! ত্টপন্নী প্রহৃতি 

স্থানের অনেকানেক ্রাসীন পণ্ডিতের নিকট ভাল কাঁরয়া তত 

লইলে, জানিতে পারিবেন।” এতাদৃশ লেখকগণের লেখা! শান্ত 

লইয়াও আমরা নিব্রত। এততিন্। কতকাল হইতে কত কারণে 
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শাস্ত্র কলুষিত হইস্কা আসিতেছে। আবার এক যোগের ধুয়া 
উঠিয়াছে, ত দেশ শুদ্ধ লোক যোগী, যে কেহ যোগের কিছু বুঝুক 
না বুঝুক, যোগী হইতে হইবে । অমনি চারিদিক হইতে গেরুয়া 

বেস্ত্রপরা সন্্যাপী যোগী বাহির হইলেন। গৃহে বিবাদ হইল, 
ত্ক্ষণাঁৎ গেরুয়। বস্ত্র পরিহিত যোগী, অনেক উমেদারীতে 

চাকরি জুটিল না, যোগী হইয়া! আর আহারের ভাবন! নাই, 
বোকা ণ্কাইয়া খাইবার উপায় হইল; পরিশ্রম করিয়। 

উপার্জন" করিতে কাতর হুইলাঁম, অমনি রক্ত বস্ত্র পরিধান 

করিয়া, মানব প্রকৃতির বিরোধী কোনও রূপ একট! বুজরুক 

'অভ্যাদ করিয়া লোঁক ঠকাইতে আরস্ত করিলাম, যাহা সকলে 

পারে না, এমন একটা কাধ্য করিতে দেখিলেই, সাঁধারণে : 
বিন্মিত হয়, সে কাঁধ্য ভাঁল কি মন্দ, উচিত কি অনুচিত, তাহ! 

অনেকেই বিচার করিতে পাঁরে না, মোহিত হইয় পড়ে, স্থতরাং 

যোগী হওয়াও সহজ হয়। এক জন আজন্ম বিবাহ না করিয়! 

গেরুয়া কাপড় পরিলেই হচ্ছন্দে পরের মাথায় হাত বুলাইয়। 
রাজীর ন্যায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে। মনুষ্য, 

যে সকল স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে চলিতে প্রায় পারিয়া, 

উঠে না, কাহাকেও তাহাঁরই কোঁন একটা করিতে দেখিলে, 

তাহার গুঁচিত্যানৌচিত্যে অন্ধ হইয়া মুগ্ধ হইয়! পড়ে। স্ত্রী 

পরিগ্রহ দা কর! মানব প্রকৃতির বিরোধী, এবং অত্যন্ত 

কঠিন, কেহ ভাঁহা,করিতে খারিলে, অমনই দেবতা হইয়। 

গেল, অনেকে আহার না করার ভাণ করিতেও ক্রটা করে 

না, সেটা! হইলেই চরম হইল কি না? যাহ! একেবারে অনমুব। 

পঞ্জাবে হত্দিদাসক বাবাজী, ভূকৈলাদের যোগী প্রস্থৃতির অনাহারে. 



[৫৫ ] 

থাকার কথা শুন! যাঁয়, কিন্তু তাঁহার বিষয়ে অনেক কথ! আঁছে। 
তাহার! কাহারও দ্বারেও আঁদেন নাই, কাঁহাঁকেও দেখাইতেও 

চান নাই, বরং আত্মগোপন করিয়া ছিলেন, বলাইগ্যায়। আর 
তাহাদের সঙ্গে তোমার আমীর সংশ্রবই বাকিঃ তার পর, 
এক একজন একটা হস্ত উদ্দে বাঁধিয়। রাখিয়! শুপ্রায় করিয়! 

আপনার মহত্বের পরিচয় দেয়, আবার তাহাঁতেই, লোকে 

&মাহিত হইয়া বলে, “তুমি পার?” এটা মনে আ্বীসে না, যে 
একজন যখন করিয়াছে, তখন আর একজন পারিট্ব না ক্ষেন? 

তবে, তাহা করিব কেন, এই না কখা। একজন রাঁজদণ্ডে 

দণ্ডিত হইবার ভয়ে লুকাঁইয়া একটি! অঙ্গ বিকৃত করিয়! সমাজ 
বাহির হইয়া বলিল, “আমি যোগী সিদ্ধ পুরুষ।” অমনি দলে 

দলে তাহার পিছু পিছু ছুটিল; এই ত আমাদের দেশের বিচার 
শক্তি! যে সিদ্ধ পুরুষ, যাহার অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে, সে 

তোমার দ্বারে কেন আসিবে? অনেকে একেবারে প্রকৃত দ্বারস্থ 

না হইয়া, বুক্ষতলাদি আশ্রয় করতঃ ক্রমে দ্বারস্থ হন। কেবল 

দ্বারস্থ হন না, ক্রমে গুরুপদ বাচ্য হইয়! মাথায় উঠেন। এই 

সকল নিক্ষর্থ/। লোক যে দরিদ্র ভারতের অন্নধবংশ করেন, কেন 

বল দেখি? না হয় অন্লধ্বংশই করিলেন, ধাহাঁর আছে, তিনি 
না হয় অকাতরে দিলেন, কিন্তু ইহার আপন ইচ্ছামত 
পঞ্চামর্শ দিয়া, কৃতকর্্দ। সংসারী লোক গুলার কাধ্যের ক্ষতি, 

অর্থনাশ, দেহনাঁশাদি করিতে থাঁকেন»তাহার ফি? ইহাদের 
ৃষ্টাস্তও বর্জনীয় । কারণ, ইহাদের যদি”ইতকু মনে কর, 
তবে আর কোনও কথাই নাই,' ইতরের অনুকরণ বড় 

কেহ করিতে চাহে ন|। কিন্তু ইহাদের ত ইতর নে করিতেছ 
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না, মহৎ মনে করিয়াই শিরোধার্ধ্য করিতেছ। তখন ইহাদেৰ 
অনুকরণে যে তোমরাও কর্মত্যাগ করিবে, তাহার আৰ 

বিচিত্রত। কি? ভগবদণীতায় শ্রীকৃষ্ণ “ পার্থনমেন্তি কর্তব্য” 

ইতি শ্লোকে স্প&ই বলিতেছেন, যে তিনি স্বয়ং কর্ধশূন্য 
হইয়াঁও, লোকের দৃ্টান্তস্থল হইবার জন্য কর্্ম করেন, নচেৎ 
লোকে ,তীাহাঁর অন্থুকরণে কন্মত্যাগ করিলে সংসার উৎসন্ন 

যাইবে। হ্রেহেতু, লোকে মহতেরই অনুকরণ করিয়া থাকে ৭ 

মহতের তান্নকরণ কর! মনুষ্যের স্বভাব। 
সাধারণ লোকে কন্মকলে আসক্ত হইয়া যে সকল কার্ধ্য 

কাঁরয়া থাকে, ষোগী ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়! সেই সকল কম্মই 

করিয়। থাকেন, বুজরুকি করেন না। প্রভেদ কেবল চিত্তের 

আপক্ত ও অনাসক্তিগত মাত্র। অতএব এসকল নিষর্ম। 

লোকদিগকে মহৎ কেমন করিয়া বলি? আর ইহাদিগকে প্রশ্রর 

দেওয়াও কতদূর সঙ্গত, বুঝিতে পারি না। যাহাদের দৃষ্টান্ত 
প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ, সংপারের উতৎ্সাদক, তাহারা যদি 

শীর্ষস্থানীয় হয়, মহৎ হয়, সুতরাং অন্থুকরণীয় হয়, তবে বলুন, যে 

সষ্টি লৌপই ভগবদভি প্রায়ই একথা প্রাকৃতিক নিয়ম দেখিয়া 

বুঝিব, 'ন1 একজন বা দশজন পুর্বোক্ত ভণ্ড তপস্বীর কথায় 

বিশ্বাস করিব? এত কথা বলার অভিপ্রায় আর কিছুই 
নহে, যাহা * প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী, প্রকৃত উন্নতির 

বিরোধী, বর সমাজের অনিষ্টকর বলিতে পার, এরূপ 

ভামসিক ককার্য্ের প্রশ্রয় ' দেওয়া থুরে থাকুক, দমনই 
শ্রেরঃ। ভগবধগীতাতে ত কর্্হান ব্যক্তিকেও অন্ততঃ 

লোক রক্ষান্য প্রন্য করস করিতে বলেন। মন্থুর মত কি? 
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গৃহস্থ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট, কারণ, সকলেই ইহাকে আশ্রয় করিয়। 

জীবিত থাকে । ছূর্ধলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণই গৃহস্থাশ্রম পালনে 
অসক্ত ; ইত্যাদি। মেন ৩ অধ্যায় ৭৭-_-৭৯ শ্লোক) ্হা অপেক্ষা 

আরকি চাই? মন্ুর মতে গৃইস্থ অন্য আশ্রমী অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ"; 

তবে ইহারা কেন অপেক্ষাকৃত ইতরের উপাসনা ব৷ অনুকরণ 

করিবেন ? 

ও যাক্ বাঁজে কথার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে, €কি কর্তব্য 

তাহা সদ্বিবেচক মাত্রে বিবেচন1 করিয়! দেখেন ইহহি প্রার্থন]। 

মনহুষোর ভ্রান্তি পদে পদে, আমি যে ভ্রান্ত হই নাই, এ কথা কে 

বলিতে পারে? তথে দশজন সদ্িবেচকের বিচার দাবী 

মীমাংসিত পথে এবং সরল পথে গমনই সাধারণের পক্ষে 

শ্রেয়োজনক। এই নিয়মেই সংসার চলে, এবং ইহাই মঙ্গলকর 

নিয়ম । সকলেই স্ব স্ব বুদ্ধি প্রবর্তিত পথে সর্জতোভাবে 

চলিলে, সংসার চলে না। | 



পরিশিষ্ট । 
* পরিশেষে বক্তব্য এই, যে মূলের স্থানে স্থানে এমন অনেক 
কথা আছে, যাহ বিশিষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ দ্বার! প্রমাণীরুত ন! 

হইলে,* সাধারণের অগ্রাহ্য হইতে পারে, তজ্জন্ত কয়েকটি 

গুরুতর বিষয়ের সংক্ষিপ্ত মীমাংস1 যথাসাধ্য দেওয়! গেল। প্রম।ণ 
সম্বন্ধে একটা কথ! বলিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্তক, যে আমাদের 
শাস্ত্র রত্বাকর শ্বরূপ, সকল বিষয়ের প্রমাণই পাওয়া যায়, স্বে 

কথাই বল না কেন, ঠিক তাহার বিপরীত কথার প্রমাণ কোথাও 

না কোথাও পাঁওয়। যাইতে পারে । সেই ন। সর্ধনাশের মূল | 

যাহাহউক, এমত স্থলে প্রস্তাবিত বিষয়ের সঙ্গতি অসঙ্গতি 

বিবেচনা অগ্রে করিতে হইবে, এবং কোন্ যুক্তি ব! প্রমাণ দেশের 
উন্নত অবস্থার যোগ্য, কোন্টি বা অধঃপতনের পরিচায়ক; 

কোন্টি মূল নিয়ম, কোন্টি বা গরজে পড়িয়। অপর লোক কর্তৃক 

প্রন্িপ্ত, সে বিষয়ও একটু ভাবিয়া দেখা কর্তব্য । বিষয়টি কঠিন 
বটে, কিন্ত একেবারে অসাধ্য বলিয়াও বোধ হয় না; আরও, 

এততিন্ যথার্থ তত্ব উদ্ভাবনের অন্য উপায়ও নাই। আমর 

নিষ্ে উক্তরূপ প্রমাণ প্রয়োগের চেষ্টাই করিয়াছি । সাপক্ষ 

প্রমাণ সংগ্রহ পুর্ধক আত্মমত সমর্থন কর! উদ্দেশ্ত নহে, যখার্গ 

তত্ব উদ্ভাবন“ করাই “উদ্দেস্ঠয | «প্রমাণের যৌক্তিকত। সম্বন্ধে 

বিচার, বাছ্য ভয়ে এ গ্রন্থে দেওয়$ হইল না, পরে চেষ্টা 
করিবার ইচ্ছা আঁছে। 

১। আমাদের দেশে প্রাক ব্রাহ্মণ নাই বলা হইয়াছে, 
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কথাটি গুরুতর সন্দেহ নাই। এই দেশব্যাপী ব্রাহ্মণ-শূ্র]ুদি 
প্রভেদ এখনও সকলে এমন প্রচলিত রহিয়াছে, অথচ ব্রাহ্মণ 

নাই বলিলে অনেকেরই গায়ে লাগিবে। কিন্তু কি করা যাঁয়, 

নিয়ে যে প্রমাণ দেওয়া গেল, ইহা বিচীর করিয়া দেখিলে 

্রাঙ্গণের ব্রান্মণত্ব থাক1ও দেখা যার না, এবং শৃ্র ও ব্রাহ্মণের 
প্রভেদ, কিরূপেই বা দেখিতে হইবে, তাহাঁও বুঝিতে পর্টর না। 

নঞঙ্চৎ আমাদেরই বোন্ ইচ্ছা, ষে ব্রাহ্মণত্ব নাই বলিয়া স্বীকার 

করি। যদি কেহ্ শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা আমাদের ব্রাহ্গঞন্ব আছে 

প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে চিরবাধিত হই। আর 
নিতান্ত অকারণেও এ ধিষয়ের মীমাংসা লইয়া বিবৃত হই নাইঁ। 
তাহা পরে দেখিবেন। 

ব্রাহ্মণ বলিতে কি বুঝ? গলায় যজ্জঞোপবীত থাকিলেই যদ 

ব্রাহ্মণ বুঝিতে, তবে শূদ্র বংশীয় একজন যজ্জোপবীত ধারণ 

করিলে, তাঁহাকে ত ব্রাঙ্গণ বল ন£ ব্রান্ষণ বংশে জন্মিলেও 

ব্রাহ্মণ হয় না। অন্ুপনীত ব্রীহ্গণ-তনয়কে কেহ ব্রাহ্মণ বলে না। 

ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়া উপনয়নাদি সংস্কার ব্যতিরেকে একগাছা 

স্তর ধারণ কদ্দিলেও ব্রাহ্মণ হয় না। অনেক শিশু ক্রীড়াচ্ছলেও 

সত্র পরিধান করে। তবে ব্রাহ্মণ হয় কিসে? “জাতকর্মীদি- 

ভির্যস্ত সংস্কারৈঃ সংস্কৃত শুচিঃ। বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন যটসু 

কুর্দস্ববস্থিতঃ॥ শোৌচাচারপরোনিত্যং বিঘসাশী* গুরুপ্রিয়ঃ। 

নিত্যব্রতী সত্যপরঃ সবৈঃ ব্রাঙ্মণ উচ্যতডে ॥৮* মরু ২য় অধ্যায়ে 

উপনয়ন সংস্কারাদি ক্ষিয়ে বলিগ্াছেন, যে 'ধিনিঞ্জাতকন্মাদি 
স্কার.দারা বিশুদ্ধীরুত, পর্দবত্রশ্বভাব, বেদাধ্যয়নযুক্ত, ষট্কর্শরত 

সব্ঘদা শৌচচার পরায়ণ, অতিথি ও ভূত্যাদির্ ভোঙ্নাস্তে 
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অধুহারকারী, গুরুপ্রিয়, নিয়মশীল, সত্যবান্ তিনিই বান্ষণ। 

ব্রাহ্মণের যে সকল লক্ষণ নির্দিষ্ট হইল, তাহার প্রথমেই সংস্কারের 

কথা আছে। সংস্কার ব্যতীত প্রাঙ্গণ হইবেই না। তাহার 

পর, অন্যান্য গুণের আবশ্যক। এক্ষণে দেখুন, সংস্কার কি 

কি, এবং কাহার কত দূর হয়, তৎপরে অন্য বিষয় বিচার্ধ্য। 

ব্রধঙ্গণের দশবিধ সংস্কার; তন্মধ্যে বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন 

ও স সীমন্তোয়ন, ব্রাহ্মণ হওয়ার পর হইবে বলিয়া, এঁ চারিটিকে 

ভাঁড়িয়া' একেবারে জাতকন্খ্ম হইতে আরম্ভ করিরাছেন; কারণ, 

“রেতো রক্ত গর্ভোপঘাতঃ পঞ্চগুণে৷ জাতকর্খ্ণ। প্রথমমপোহতি 

নুতরাং প্রথমে জাতকর্ম্ন, পরে নাঁম করণ, অন্ন প্রাশন, টা 

তাহার পর উপনব্বনান্তে গুরুণৃহে বাস করতঃ বেদাধ্যর়ন 

করিরা বথাকাঁলে সমীবর্তন। এক্ষণে ইহার কাল নিদ্দেশ? 

(মনু য়মধ্যায়) “প্রাঙ্নাভিবদ্ধনাহ পুংসো জাতকর্ম্মবিধীয়তে | 

মন্ত্রবৎপ্রাশনঞ্চস্য হিরণ্যমধুসপিষাং ॥২৯। নামধেয়ং দশম্যাং 

তু ছ্বাদশ্যাং বান্যকারয়ে্। *। ৩০। চতুর্থেমাসি কর্ভব্যং শিশোণি- 

ক্রামণং গৃহাৎ। যষ্টেইন্সপ্রাশনং মাসি যদেষ্টং মঙ্গলং কুলে”॥ ৩৪। 

ইহা কাহার কতদুর বিধিপুর্বক .হয়, বলিতে পারি না, অনেক 

স্থলে হয় না, জানি। সে বিষয়ে বৃথা বাখ্িতগার প্রয়োজন নাই, 

তাহার পর “চূড়াকন্ন দ্বিজাতীনাং সর্ষেষামেব ধর্মতঃ। প্রথমে- 

হব্দে তৃতীখেব। কর্তব্যং শ্রুতিবেদনাৎ”। ৩৫1 এই চূড়াঞ্চ্ন 

প্রায়ই ত উপনয়নের সঙ্গে হইতে বেথা যায়; তাহ হউক, তাহাতে 

্রাঙ্গণত্থের 'বিস্ব ন| থাকতে পারে। কিন্তু মূল কথা, উপনয়ন 

সংস্কার নিতান্ত আবশ্তক। নচেৎ বেদে অধিকার হর না, শুত্রের 

সমানই খাঁঞ্চে। পনাভিব্যাহারয়েছ হ্গ স্বধানি নয়নাদূতে। শৃদ্রেন 
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হি সমস্তাবদ যাঁবদেদে। ন জাঁয়তে ॥৮ ১৭২। উপনকন শহু 

গুরুগুহে লইয় যাওয়া, সেই গুরুগৃহে গিয়! হ্ন্ধচর্ধ্য অবলম্বনপূর্ব্বক 

অভাব পক্ষে ৯ বৎসর হইছে ৩৬ অথব1 তদধিক কাল যাঁবৎ ত্রিবেদ, 

দ্বিবেদ, অন্ততঃ একবেদ অধ্যরন করতঃ,“ ষট ত্রিংশদান্দিকং চধ্যং 

শুরৌ 'ত্রৈবেদিকং বতং। তদর্ৈকং পাদিকং বা” ইত্যাদি। 

তে অধ্যায় ১-২ শ্লোক) পরে, * গুরুণাঁছমতঃ স্বাত্বা সম্তাবর্তে। 

য্ধাবিধি। উদ্বহেতো দ্বিজো” ইত্যাদি (২, ৩ অধ্যায়)খ 

ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মন্গুর নিয়মই গ্রচলিত হইয়া! আসিতেছে । কলি 
বালের মান্য শাস্ত্র পরাশর সংহিতাতেও  ব্রাহ্মণত্ব লাভ সম্বন্ধে 

কোঁন রূপ অন্য নিয় করেন নাই; করিতে পারেনও নাঁ। 

সৃতরাঁ এমন কথা কেহ বলিতে পাঁরেন না, যে অক্ষম পক্ষে 

কলিকালে আমর যে প্রণালীতে ব্রাঙ্গণ হইয়া! আদিতেছি, 

তদগ্দারাই ব্রাহ্মণত্ব লাঁভ হইবে । তৎসন্বন্ধে অক্ষম পক্ষের ব্যবস্থা 

চাঁলবে না। প্রকৃত প্রাঙ্গণ কিছু নোজা কথা নচ্ছে, যে 

একেবারে ফাঁকিতে চলিবে । তিন বেদের স্থলে, না হয় এক 

বেদ পড়, ৩৬ ব্সরের স্থলে ন1 হয় ৯ বৎসর কর, কিন্তু পুকুর 
চুরি চলে না। 

ঘে সময়ে কলিকাঁলের জন্য ভিন্ন লিখিবাঁর আবশ্যকর্তা ছিল 

না, এমত সময়ে লিখিজ, মহাঁভারতেও ধলিতেছেন, যে 

“বেদাধ্যয়ন, ব্রত ও উপবাস দ্বারা পরমাযুর প্রথম ভাগ অর্থাৎ 
২৫ বৎসর) গত হইলে, গুরুকে দক্ষিণ! দান পুর্্দক যথাবিধি 
সমাবৃত্ত হইয়া, গৃহস্থাশুম্ন প্রবেশ বর্শরবেন।” শ্োস্তিপর্ধ মোক্ষ বন্দ 

প্রং ২৪১ অ,) এক্ষণে গদখা যাইতেছে, যে আমরা যাহাকে 
উপনয়ন বলি, তাহা, গুরুণৃহে গমন জন্য পিক্তার, গুরুর, 

গু 
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ও বালকের যে সকল মন্থ পাঠ পূর্বক অঙ্গীকাঁরাদি আবশাক, 
তাহাই তিন কথা সারিকা ধার কত গাঁযভ্রী পাঠ করতঃ 

সমাবর্তন হওয়া মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে যাহাকে উপনয়ন বলে, 
তাহার কিছুই হইল-না, উপনয়নের অনুষ্ঠান হইয়াই শেষ। ব্রহ্মকে 
জাঁনিরা ব্রাহ্মণ হওয়া, বা বেদাভ্যাস দ্বারা বিপ্রত্ব লাভ কর! দূরে 

থাকুক, সংস্কার দ্বারা শুদ্রত্ব ঘুচাইয় দ্বিজ পদ বাচা হইবারও 
অপেক্ষা রহিল না। যে শৃদ্র, সেই শূদ্রই থাকিয়া গেলেন । 

্রশ্থার্যাদি নিরম পালন পুন্বক গুরুগৃহে বেদীধ্য়নের কথাই 
ত নাই। সেখাঁনে গমন পধ্যন্তই ভইল না। তিন পদ গমন, 
তিন বাঁর গায়ত্রী, আর বশ, ত্রাঁক্ণ হইরা গেল। যখন গুরুগৃহে 
গমনই হইল না, তখন আবার সমাবর্তন কিসের? সুতরাং 

সমাবর্তনটাঁও কিছুই নয়। উপনয়নের মন্ত্র পড়ান হইল, সংকল্প 

করাইয়া পতিত করী, ইইল, কিন্তু উপনয়ন হইল না। যদি বল, ষে 

আচাহ্য ত গাঁয়লী পড়াইলেন, কিন্ত ভাঁহাতে উপনয়ন হয় না। 

উপনয়ন অর্থেই লই] যাঁওয়া, অর্থাৎ গুরু গৃহে, এবং সমাবর্তন 

আর্থে, তথা হইতে ফিরাইয়। আনা, এই দুইটি অক্ষ বিশেষ নহে, 

মূল সংস্কারই এই দুইটি; বরং যে কয়েকটা মন্ত্র পড়ান হয়, 
তাঁহাঁকে অঙ্গ বিশেষ বলা যাঁর। তাঁহার পর, গুরু আর আচার্য্য 

অনেক প্রভেদ" গুরু পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আচার্য পিত অপেক্ষা 

অনেক লঘ, অতএব আচার্য্যের গায়জী পড়ানতে গুরপদেশে 

হয় না। ফুকল' বচন উদ্ধৃত করায় পঁথি বাড়ে (মন্ু ২অ)। 

অংস্কার ঘা জাঠ্যিন্তর হয় বলিয়াই দ্বিজ্দিত নাম। 

এই ত গেল সংস্কারের কথ) তাহার পর শুণ অর্থাৎ বিশুদ্ধ 

্বর্তীবের ছেখখ, শৌচছাচার নহে, সে কথা পরে স্বতন্ত্র আছে! 
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ব্া্ষণোচিত বিশুদ্ধ স্বভাব, শতকরায় কাঁষ নাঁই, দুআ কি 

লক্ষে কয়ট পাওয়া যাঁয়, জানি ন1। 
তাহার পর বেদাঁধ্যয়ন; সে কথায় আর কা নাই ; থাকুক । 

গীয়ভ্রীও অনেক ব্রাহ্মণ উচ্চারণ করিতে পারে না। 

ততৎপনে ষটকন্ম, “অধ্যয়ন্মধ্যাপনং যজনং যাজনং তথ|। 

দানং প্রতিগ্রহব্ব বাহ্ষণানামকল্পয়ৎ। মন্তু (১-২৭)। ইংপাজী 

বিদশীলয়ে পড় ? এক সময়ে যাহাকে হউক, একবার পড়ান » 

আর দান ও প্রতিগ্রহ, কাহার না আছে £ যজন 'বাপ্তনত 

ভক্ীচাধ্যেব্র কার্ধ্য। পরাশর আবার আর এক রকম ষট্কর্্ের, 

কর্ধ দিপ্নাছেন। *সন্ধ্যা্ননি জপোহোমঃ স্বাধ্যায়োদেবতার্ছনম্। 
বেশ্বদেবাতিথেরঞ্। ষট. কন্মাণি দিনে দিনে । (ারাশর ১অ, 

৩৮।) কেবল তাহাই নহে, বৈস্তোচিত কৃষিকর্মও বাহ্ধণের 

ব্যবস্থা; এবং ভিক্ষোপজীবিক1 নিবারণ করিয়াছেন €৩৮ শ্লেক ও 
২হঅ, ২য় শ্লোক) এ প্রথ! নিন্দনীয় নহে, অন্ততঃ আমর! ক্ষলি 

কালের লোক, আমাদের লাগে ভাল। তাই “কলো পরাশরঃ 
গ্বৃতঃ” | বাহাহউক, এ সকলও প্রায় দেখা যার না। 

তাহা পর সংক্ষেপে সারা যাউক ( শোৌচশচার পা্রণ, 

বিঘসাশী, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্তী ও সত্যরত, সেত্ত কত € “ন 

তিষ্টতি তু ষঃ পুর্নবান্ নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমান্। নশু্রব্ হক্াধ্য; 
সঙ্র্দ স্থিত কর্ম্মনঃ1৮* প্রাতসেন্ধযা ও সায়ংস্থয না করিলে 
শৃদ্রবৎ ত্যজ্য। তা! ক্ৰুহ কেই করেন বটে, ন্কিন্ত বিদ্ধ প্র াপ্ত 

না হইয়া, এবং সন্ধ্যায় ভূতের বাপেন্ক শ্রাদ্ধের কথা আছে, রক 

ফলাহারের বিবরণ সবিস্তারে বর্ণিত আছে, প্রায়ই €ুস বিষয়ের 

স্ভালরূপ তত্ব নালইস্বাই করিদ্বা থাকেন। অধ্যবসায় বটে। 
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ব্রাঙ্মণের অন্যান্য নিয়ম, কুল্ম্ম পুরাঁণ, উপবিভাগ ১৪ অধ্যায়, 
পল্পপুরাণ প্রভৃতির মতে যে সকল নির্দি্ট ভাছে, তন্মধ্যে 
সত্যপালর্ন ও মিখ্যাপরিহাঁন ; সর্ধবিক্রয়, চৌর্য, পরদার 

প্রভৃতিতে রত না হওয়া, 'ইত্যাদি। আঁর আর নিয়মের 
মধ্যে যে চারিটির উদ্সেখ করিলাম, তাঁহাতেই বুঝিয়া লউন, 
যে 'আার সব ছাড়িয়া দিলেও, বাঙ্গণন্ব কয়জনের আাছে। 

_. পু্রাণি সংহিতাদি শাম্তীয় প্রমাণ মতে, আমন বাক্ষণ বংনে 

আন্িাও বান্ধণ নহি, বাক্ষণত্বের কোনও দাঁবীই করিতে পারিনা। 
তাহার পর, যথার্ঘতঃ 'যাহাঁকে বাক্ণ বলে, যে রূপ লোক 

সেই রূপ বান্ষণ হইবার প্রক্কৃত উপখোগী, তাহার পরিচয় দিলে, 
ভাল হয় না? ভগবদ্গীতায় বলিতেছেন, “ চাতুর্ব্যং ময়! 
স্ষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশঃ ”। ৪অ, ১৩ শ্লোক। গুণ ও কর্মের 

বিভাগ ক্রমে চতুব্বর্ণ স্ষ্ট হইয়াছে। তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ, সত্ব 
গুণ প্রধান হইবেন এবং তাহার স্বাভাবিক কন্ম “ শমোদমস্তপঃ 

শৌচং ক্ষান্তিরার্জবষেবচ। জ্ঞানং বিজ্ঞানমান্তক্যং বৃহ্গ কর্ম 
স্বভবজং।” ১৮অ,৪২ শ্রোক। অতএব, ব্রাঙ্গণ বংশে জন্মিলেই 

বাক্গণত্ব প্রাপ্তির দাবি কর! যাইতে পারে না। ফল কথা, যিনি 

যত কিছু জৌর করিয়া বলুন না কেন, বান্ষণ যে প্রায় দেখিতে 

পাওয়া যায় ন। ইহ! নিশ্যয়। তবে এখন যদ্দি কেহ একখান 

হালের শাস্ত্র রচন৷ করিয়া ফেলিতে পারেঙ্গ, এবং তাহাতে 'দপ 

লেখা থাকে, যে বান্ধণীর গে জন্ম, এবং দাড়ি গৌফ উঠিবার 

পুর্বে একবার মস্তক মুণ্ডন করতঃ, কয়ৎক্ষণের জন্য রক্তবস্ত্ 

পরিধান করিয়া, গলদেশে একগাছ শবত্র ধারণ করাই ব্রাঙ্গণত্ব 

লাভের জন্ত'নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার পর একট। টিকী রাখ! 
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এবং যে কোনও সময়ে হউক, প্রত্যহ একটা করিগ্া! ফৌঁট! 

কাঁটা, শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্ত প্রয়োজনীয়) তাহ হইলে বর্তমান 

অবস্থায় বড় সুবিধা হয়। 

এ বিষয়ে আর বৃথ] কালক্ষেপেত্র প্রয়োজন নাই। তাহার 

পর বাঁক্ষণীর একাঁদশীর উপবাস । বান্দণ নাই তার ব্রাশ্দণী! 
তা সহধর্মিণী বান্ষণীগণ ছাঁড়িবেন কেন? তোমরা শৃত্র হও 

নার যাই হও, তাহারা বান্দণী, সুতরাং একাদস্ করিবেন। 

তা করুন, যখন এদেশে জন্মপ্বাছেন, তখন তাঁই বটে ।, 

». একাদশীর উপবাস প্রশংসা! অনেক স্থলেই করিয়াছেন, 
সে সম্বন্ধে অন্ত কথণ বলিতেছি না। যখন শাস্ত্রের কথ। 

হইতেছে, তখন তাহাই হউক। একাদ্ণীতে নিরম্বু উপবাঁসটা 

বিধবার» যেমন একচেটে হইয়া উঠিয়্াছে, আর ব্যবস্থাপক 
মহাঁশয়েরা শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিয়! নিজে পেট ভরিয়া কেহ ফল 

মূল, কেহ বা অন্য প্রকার আহার করিয়া! থাকেনসেরপ 

ব্যবস্থা ত কোনও স্থানে পাঁওয়া যায় না | *অষ্টবর্ধাধিকো মর্তো। 

হ্যপূর্ণাশীতিবতসরঃ। একাদশ্তামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি 1৮ 

(কাঁত্যায়ন)। নবম বৎসর হইতে অশ্রীতি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, 
কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি বাক্ষণ কি শুদ্র, সকলেই “একাদপী 
করিবেন। ব্যবস্থা ত সমান, কার্যে কিন্তু কেবল বিধবারই 
পক্ষে, তা অশীদ্তি অতিক্রম করিলেও রেহাই নঠই। এ পক্ষে, 
পদ্নপুরাণ উত্তর থণ্ডে অষ্টরও স্পষ্ট লিখিক়্ান্কেন, « ব্ণানামা- 

শ্রমাপাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চবরবর্ণিনিণ এঁকাদপ্তিপবসিস্ত ক্ষর্ভব্যো নাত্র 
সংশয় ।” অকলেরই সান কর্তব্য, অথচ আর কেহ করুক 
না করুক, বিধবার করিবে, তাহাদের মু শীঘ্র বাঞনীয়। 



[৬৬] 
কেবল একাদশী কেন? বন্ষবৈবর্ে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম থণ্ডে ৮০ 
অধ্যায়ে ত আরও অনেক কথ! বিধবার অবশ্ঠ পালনীয় বলি 

লেখা আছে। তন্মধ্যে আবশ্যকীয় কয়েকটা বলি, বিধবার পক্ষে 

নিয় লিখিত বিষয় গুলি নিষিদ্ধ, যথা; দিব্য বন্ত্ী, গন্ধ দ্রবা, 

স্গন্থি তৈল, এবং তৈল মর্দন, মিষ্টান্ন ভোঁজন, বিভব ভোগ, 

তাশ্বুল, ব্রক্তশাক, মনর, জন্বীর ও বর্তুলাকার অলাবু পর্য্যন্ত 

ভক্ষণ, পর্য7ক্কে শয়ন, যাঁনারোহণ, কেশ ও গাত্র সংস্কার, পর্ন 

পুরুষের সুদর্শন, স্থবেশ পুরুষ দর্শন, যাত্রা, নৃতাঃ মহোত্সব, এমন 

কি, নর্তক গাঁয়ক পর্য্স্ত দর্শন নিষেধ, ইতাদি ইত্যা্দি। এ* 
গুল সবন। মানিয়া, কেবল একাদশী! লইয়াই এত পীড়াপীড়ি 

কেন? সকল গুলির স্থলে একে হতাঁদর যদি উপেক্ষণীয় হয়, 

অপরটিতেও না হইবার কারণ কি? 

ভগবদীতায় বলিয়াছেন, ষে “অশান্ত্র বিহিতং ঘোরং তপ্যস্তে 

যে তগোঁজনাঃ । দৃক্তাহক্কার সংযুক্তা; কামরাগবলান্বতাঃ। কর্ষয়ন্তঃ 

শরীরস্থংভূত গ্রামমচেতসঃ। মা্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তাক্িদ্বযাস্থর*ঈ 

নিশ্চরান্॥। (১৭ অ ৫৬ শ্লোক) তা আমাদের বিধবাদেরও 

আচরণ এইরূপ বৈ আর কি বলিবে? স্বর্ীদি ভোগ কামনা 
€ পরাশর সংহিত। ৪ আক ২৮। ২৯ শ্লোক), অথবা লোক লজ্জায় 

প্রবৃত্ত হইয়। প্রাক্কৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে শরীরকে যেরূপ ভয়ানক 

ক্রেশ দেওয়! হয়, তদপেক্ষা আর কে কি ঘোর কার্য করে? অথ০৮ 

এই বক্ষচর্য্য করিতে গিয়া, ফে ন? মিথ্যাচার দোষে ভুষ্ট হল? 

নত ৩ অর, ৬ শ্লোক) বআংম্পাড়ার" জন্য যে তপঃ তাহ! 
তামমিক। (১৭ অ১৯ শ্লোক) শেষ কথা, অস্ত স্থলে প্রতিনিধি 

চলে, এ উপরাসেত্বশক্তস্য আ্সাহিতাগ্লেরথাপিধা। পুজাগ্ 
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কারয়েদন্যাঁন্ বণন্ষণন্ বাপিকারয়েৎ। অথবা বি প্রসুখ্যভ্যো 

দানং দদ্যাৎ স্বশৃক্তিতঃ।” (বোধু পুরাণ) অথচ তোমর1 জলা'ভাবে 

মরিতে দেখিয়াও এক ফৌঁটা জল ত দাওনা 1 অকারণে 

বলি নাই, যে তোমরা শাস্ত্র ফ্নান না। শাস্ত্র দেখিবে না, তা 

মীনিবে কিঃ তার উপর স্বার্থপরতা। আর শাস্ত্রের ছুরবস্থার 
বিষয়ও স্থানান্তরে বলিবার ইচ্ছা! আছে। 

* পৃথিবীর সুমন্ত জাতিই উন্নতির দিকে ধাঁবমন্ি, কেবুল 

পরিবর্তনশীল জগতের নিয়ম অতিক্রম পুর্বক আমরাই গুর্ভীথা, 
(র্থাৎ যে সময়ে ভারত জগতেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল, সে সমফের 

প্রথা, নহে, যাহাঁতে অধঃপতন হইতেছে বা হইয়াছে, সেই 

প্রথা,) কিরূপে ফিরিরা আইসে, তাহারই চেষ্টা পুননায় আরস্ত 

করিতেছি সময়ের শ্োতের বিরুদ্ধে, ভগবদিচ্ছার বিকুগ্গে 

যাইতে কৃত সংকল্প হইতেছি। যাহা হইবার নহে, তাহাই 

ফরিব। সংসারের ইহা একটি স্থনিশ্চিত নিয়ম, যে, ক্ষোনও 

অবস্থাই অচলভাঁবে থাকিতে পারে না, হয় উন্নতি, না হয় 

অধোঁগতি হইতে থাকিবেই থাকিবে । এই পর্য্যন্ত বিদ্যা শিক্ষা 

করিয়া আর শিখিব না বলিলে, পুর্ব বিদ্যা ক্রমে লোপ 

হইতে থাকিবেই, তাহ! ঠিক রক্ষ! করিয়! চল] যায় না। "সকল 

বিষয়েই এই নিয়ম প্রত্যক্ষ হয়। আমাদের শীস্তে সাহা আছে, 

শ্ৰ্র তাহার পরিবর্তন হইতে পারে না, ভাঁহা অভ্রান্ত 

এবং অপরিবর্তনীয়, এই এঁক ধারণাতেই "আশ্লীদের দেশের 

সর্ধনাশ করিয়াছে । প্যদে' অত্রীস্ত বল, তাহা গুইলে, স্পষ্ট 

বিরুদ্ধ মত সকলের সঙ্ত্তি হয় কিরূপে? যদি বল, দেশকাল 
পাত্রভেদে ভিন্ধ মত অবলম্বন্টায়,। তবে আর *অশিরিবর্তনীয় ও 
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বলা যা না। এবিষয়ে অনেক গুরুতর কথা আছে। এস্থলে 

আর না। 

সর্বশেষে আর এক কথা বলি, আমাদের মন্বাদি শাস্্রমতে 

বিলাত গমনে দোষ ত দেখিতে পাই না। অবশ্ঠ, বান্ষণদের 

বাসোপযোগী কিরদ্,র পথ্যন্ত স্থান নির্দিষ্ট আছে। তাহার 

পর, অর্থাৎ ব্রাঙ্গণের বাসযোগ্য স্থান নির্ণয় করতঃ (২অ, ২৪) 

লিখিতেছেন, “ এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্বতঃ। 

ূদ্প্তযন্সিন্ কম্মিন বা নিবসে্ুভ্তিকধিতঃ। 

এক্ষণে কথা হইতেছে, যে ঝাক্ষণ থাকুক বাঁ না থাকুক, রি 

কথা লইয়া এত আন্দোলনের প্রয়োজন কি ছিল, তাহা বোধ 

হয় পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন। প্রথমতঃ, বাক্ষণীর পদে 

একাদশীর ব্যবস্থা অন্তান্য জাতীয় স্ত্রীপুরুষ অপেক্ষ! পৃ্কৃ হইতে 

গাঁরে না; বাক্ষণত্থের অভাঁব বহুকাল হইতে পতিদুষ্ট। “তাহা 
হুইলে ব্রাহ্গণীরও অভাব। 

দ্বিতীয়তঃ, যে শূত্র, অথবা শুদ্রবদাচারে ব্রাহ্মণত্বে হীন, সে 
কেন না অর্থোপার্জনার্থ সকল দেশে যাইতে পারিবে & যে 

ব্রাহ্ষণ, সে কেনই বা বিদেশে বাইবে ৪ তাহার প্রয়োজন কি? ্ 

সে গৃগুহ বসিয়া যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষালন্ধ ধনে সন্তষ্ট থাকিয়। বেদাঁদ 

অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন করিয়া দিনপাঁত, করিবে। কিন্তষে 

অর্থলোতে দাসত্ব স্বীকার "করিবে, দে, যে বংশেই জন্মগ্রহণ 

করুক, যত্তই, সন্ধ্যা আহ্িক করুক ব! তিলক কাটুক, তাহার 

যতই কেননা নংস্কারাদি *্ুুসম্পন্ন হউক, সে শুদ্রভা বাপন্ন, 

তাহাঁতে সংশন্র কি? * পরিচর্ধ্যাত্ম কঞ্চকা ধ্যং শুদ্রকর্মন স্বভাঁবজং” 

(গীতা) তকে সে কেন সর্ধত্র গমন ব! বাস পধ্যন্ত করিতে 
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না পারিবে? যদ্দি বল, সে শূদ্র হইলে তাঁহার টা চলিতে 
পার না; অবশ্ত, তোমার ব্রাহ্গণত্ব থাক] প্রতিপন্ন করিতে 

পারিলে বটে, তাহ] অপেক্ষা তোমার শ্রেষ্ঠত্ব না থাঞ্চিলে ত আর 
নে কথা চলে না। এখনও পছ্তিত হইবার ভয়ে অনেক ব্রাহ্গণ 

পণ্ডিত ইংরেজের চাকুরী স্বীকার করেন না, কিন্তু তাহ 

হইলেই সব হইল নাকি? পুর্ব মীমাংসা অনুসারে তোমরা 
সঞ্জার বঙ্জিত। তবে বিদেশ গমনে আপত্তি কাহার & যাহারা 

ইংরেজের চাকুরী করেন, আর--অধিক কথায় কায নাই*__ 

হল কথ', ধাহার! শাস্ত্ান্থনারে বিশেষ শুদ্রভাবাঁপন্ন, তাহাদেরই 

ত বিশেষ আপত্তি দেখা যায়। এই জন্তই ত বলি, আমনী 

দড়ু লোক কি না»৯ আমর অত্যন্ত বড় লোক, আমাদের 

& গৌরঝূ$যাহাতে কিছুতে না যায়, তাহা সর্ৰবোতোভাবে 
কর1"ছ্কর্তব্য। পৃথিবীশুদ্ধ লোকে আমাদের কেমন বড় চক্ষে 

দেখে! আর অন্যে যে চক্ষেই দেখুক না! কেন, আদর ত 

জানি যে আমর! বড়, তাহা হইলেই হইল । গ্রামশুদ্ধ লোক 

যাহার নিন্দা করে, সে অবশ্ত মনে মনে জানে, যে সে নির্দোষী, 

আর গ্রামের লোক গুল। পাজী। আবার তাহার যদি বড় বংশে 

জন্ম হয়, তবে ত আরও গৌরব। গ্রামের লৌক যত বলে, 

“ প্রেত বড় বংশে জন্মিয়া লোকটার কি হীন ম্বভাব£ ততই 
*তাহার গৌরব বুদ্ধি পায়। আমাদেরও ঠিক তাই ৮ 

এখন ধাহার! হিন্দুয়ানীর পু্নরাবর্তনের দল গঠিষ্তছেন, অর্থাৎ 

ধাহাদের মওঘ?ঘ৪] এর ঘ্ল বল! গিয়াছে, মীহার্দের মঞ্যে অনেকেই 

শান্্র আদৌ পড়েন নাই,৭্ন। হয়, ছুই একটা কথ! এক স্থানের 

ভাল শুনিয়া, ভ্তিজ'বিদ্যা বলে এক রকম গড়িয়া দাড় ধরাইয়াছেন 
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উাহাদেন্ধ নিকট এই ভিক্ষা, যে তাহারা যেমন অন্যান্য বিদ্যায় 

বিশারদ, তেমনই ঘর্দ ভাল কতিম্বা] একবার স্থির চিত্তে শাস্ত্র 

আলোচনা করিয়া একট! মীমাংসা করেন, তবেই ভাল দেখায় না? 

মহাত্মা রাম মোহন রায়, ঈশ্বর চল্ত্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহীক্ষুতব 

ব্যক্তিরা কেহই শাস্ত্র সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যে, বা বুদ্ধিতে সামান্য লোক 

1ছলেন, না, অথবা দেশ হিতের জন্য যে সকল কথা বলিয়াছেন, 

তাহাতে ষ্টাহাদের বিশেষ স্বার্থও দেখা যায় না, তাদুশ কিজ্ঞ, 

বুদ্ধিমান মহোদয়ের সকলেই একবাক্যে যে সকল দেশহিতকর, - 

বা সমাজের কল্যানক'র কথ! বলেন, দে সকল কথ? উড়াইয়। 

দেওয়াটা যদিও আমাদেরই দেশে সাজে, তথাপি তাহ! কি করা 

উচিত? একটা কথা বলিবার পুর্ববে ভাল মন্দ বিচার ক্ষ 

বল। আবশ্ঠক। নচেৎ মুর্খত। প্রকাশ পায়। আর বিচার করিতে. 

হইলে, বিদ্যা, বিচক্ষণতা, ধৈর্য্য, নিঃম্বার্থতা ও পক্ষপাত* £৪তার 
আবশ্রক। নচেৎ বিচার কর' যাঁয় না। 

এক্ষণে, সাধারণে স্থিরচিন্তে উপস্থিত বিষয়ের শুভাশুভের 

বিচার করেন, ইহাই প্রার্থনা! প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে একটা 

নুতন কথ প্রাক়ই বিরাগের কারণ হুইয়। থাকে; তা বলিয় 

সকল' কথা একেবারে অগ্রাহা করা, বুদ্ধিমানের কাধ্য নহে। 












